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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

SENADO FEDERAL
1- ATA DAS 90• SESSÃO, EM 17 DE MAIO DE
1993
1.1-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
- N• 189. de 1993 (n' 266193, na origem). de 14 de
maio corrente, de agradecimento de comunicação.
1.2.2- Aviso do Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
__
N9 236/93, acusandO recebimento --dO Ofício SM n 9
298, de 7 de maio 1993, e informando que se ãpteserttará
perante o Plenário do Senado, no dia 18 de maio de 1993,
para prestar os esclarecimentos solicitad<?S·
1.2.3- Ollcios do l' Secretário da Câmara dos Deputados
N(ll 175 e 182/93, comunicando a aprovação das seguintes matérias:
-Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' 23, de 1993 (n' 6/83, na Câmara dos Deputados),

-o

que "aprova a correção do Arti~-~) a!ínea b, do Acordo
relativo à Organizaçao lnte~macional de Teleco~unicações

por Satélite- INTELSAT, assinadO pelo Biasil em Washinton, a 20 de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto
Legislativo n' 87, de 5 de dezembro de 1972, e promulgado
pelo Decreto n' 74.130, de 28 de maio de 1974";
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 19, de 1991 (n• 3.903193, na Casa de origem), que
dispõe sobre a profisão de Assiste~!e ~C?cia.l e dá outras
providências.
-1.2.4- Oficio
Do Diretor da COPESBRA - Cia.- de Pescal'lorte
do Brasil, encaminhando ao Presidente do Senado Federal,
reivindicaçQes pelo reconhecimento das legítimas ~og:apen
sações que cabem ao Estado da Parmba pela inJustificada
interdição da captura de b_aleias.
1.2.5- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício ri• 76/93, de 13 do corrente,
do Governo do Estado Ue São Paulo,_ solicitando a retificação· da resolução n<? 5, de 1993, que autoriza o Governo

oO

Estado de São Paulo a emitir e Colocar n-0 mercado,
ªtravés de _ofertas públicas Letras Financd!iiS do Tesouro
JkLEstad~de São Paulo -:- LFIP, destinadas ao giro de
-83% das 132.099.676 LFTP, vencíVeis -no prlmeiio semestre
de 1993.
-Aprovação pela Comissão Diretoi"a, do Requerimento n<? 447, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel.
1.2.6- Discursos do Expediente

SENADORAJÚNIAMARISE- Assinatura do convênio para duplicação da BR-381, que Hg_a Belo Horizonte
a São Paulo. Situação-crítica dos aposentados e pensionistas
do INPS.
.
SENADOR ÁLVARO PACHECO-Propostas para
_o combate â alta taxa de mortalidade infantil no Brasil.
-c SENADQR PEDRO TEIXEIRA Realização do
XIV Congresso Hemisférico de Câmaras de Comércio Lati~
no-Americanas. Transcrição do_ discurso âo Ministro NeWton Rossi proferido naquela ocasião.
1.2. 7 - Requerimemnto
N' 472, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Mag?- ·
lhães, solicitando que sejam considerad~s como licença
autorizada, os dias 19, 20, 22 e 23 do mês de abril próximo
passado. Votação adíada por falta de quorum.
1.2.8 - Oficio
Da Liderança do PDT. de substituiçáo- áó -nOine do
Senador Pedro Teixeira, na Comissão destjna.~a a apreciar
o Projeto de Lei da Câmara n(l-l18Ld~ 1984, que instit.tii
o Código Civil, pelo Senador 1fagno Bacelar, na condição
de titular e o nome do Senador Lavoisier Maia, na condição
de· suplente.
1.2.9- Comunicaão da Presidência

-Abertura de inscrição parã ínterpelação ao Sr. MiniStro _da Agricultura, do_ Abastecimento e da Reforma
A11rária.
1:3 ~ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 134, de 1992 (n' 2. 797/91
na Casa de ori'gein), c.)ue altera dispOSitívoS da Lei n(IS.s-69,
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EXPEDIENTE
CI!NTRO OllAPICO DO !!!!NADO PEDERAL
DIÁlUO DO CONORES80 NACIONAL

MANOEL VlLELo\ DE MAGALHÃES

Diretor.Oeral do Scudo Federal

lapHIIIO 1ob r•pouabilidade da Maa do Seudo Ptdenl

, AGACIEL UASlLVA MAlA

Diretor E:u:navo
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA

ASSINATURAS

Diteeot Adaiailuaavo
Seaatr•l ······-·· ... " .....................................~ ...•. - ......................~---CrS 70..000,00

!.L l:l CARLOS BASTOS

Diraw .lad.utnal
fLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Diretor Adjuto

de 11 de janeíro de 1973 - Código de Processo Civil,
sobre o agravo de instrumento .. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum, após parecer
de plenário, tendo usado da palavra na sua discussão a
S~ Júnia Marise.
Projeto de Lei da Câmara n'74, de 1993 (11' 4.562189,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Rep~
blica, que transforma as Escolas Agrotécriicas Federais em
autarquias e dá outras providências. Retirado da Pauta
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
Projeto de Resolução n' I, de 1992, de autoria do
Senador Mauro Benevides, que cria a Comissão de Fiscalização e Controle e dá outras providências. Di_scussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum, após
pareceres de plenáriO fãvõráveis nos termos do substitutivo
apresentado, tendo usado da palavra na sua discussão o
Sr. Jutahy Magalhães.
1.3~1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON CARNEIRO ,..-' Carência de
habitação no Bairro_ das P_edras na cidade do Rio de Janeiro.
_
_
_
SENADOR NEY MARANHAO - Emenda que
apresentará ao ProjetO de Lei da Câmara n9 153/93, que
dispõe sobre a implementação do IPMF. no sentido de
que parte de sua arrecadação seja destinada a projefoS"
de irrigação no Nordeste.
SENADOR ODAClR SOARES - A questão dos
percentuais de reajustes a serem concedidos aos se.rvido;res
públicos civis_ e milit'!r_e$. VacâiJ.Cia do cargo de_sectetário
da Receita Federaj.

SENADOR JUTÁHY MAGALHÃES- Defesa de
uma pOlítiCa mais efetiva pãia o turisrilo naciOnal. Comen- ·
tários sobre a entrevista concedida à imprensa pelo Deputado José Serra sobre a política do Presidente Itamar Franco.
SENADORAUREO"MELLO.,..cA enchente Amazónica e suas graves co~seqüências sodo-econômicas, _em
particular no Município de Tefé, e a necessidade de amparo
às populações reibeirinhas.
SENADOR CÉSAR DIAS - Necessidade de uma
reavaliação, por parte do Presidente da República e dos
MinSitros Militares, da questão das fronteiras na Amazónia-Setentrional localizadas nas áreas indígenas.
1.3.1 - Comunicação da Presidência
Término do prazo para apr-esentação _de emendas ao
Projeto de Lei da Câmara n' go; de 1992 (n' 3.019/92,
na Casa de origem). que estende aos educandos das AP AE
e aos educindos- que recebam atendimento especializado
o disposto nos arts. 1<?, 4o e 59 da Lei n9 6.494, de 7 de
dezelnbro de 1977. e dá outras providências. Serido que
ao mesmo não foram oferecidas emendas.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N•' 395191, 753/91 (Apostilas)
N• 316/93_ .
.
3 - ATAS DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
..

Ata da 90a Sessão, em 1? de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior
Cafeteira _ "'"--oco ltollcmber! _ O!lborto MlíWa _ Hydekel
' Freitas _ Joio CaiJpon _ Joo6 Ricba _ Jutaby ~ _ Levy_
Dias _ Luiz Alberto Oliveira _ Mlpo ~ Mon- doo
Affonso Camargo _ Albano Franco _ Álvaro Pacheco _ Ca1oo Lavor Mon:o Maciei Nabor J6nlor _ Neboli Clnoeiro _ Odadr
Soares:- ·
~· - -_ - Patrocínio
Ch~u . Roclricues _ Elcio ~ .., l!pldcio

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENitDORES:
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ,--A-lista de presença acusa o comparecimento de 21 Srs. Se_n_adorcs. Havendo

número regimental, declaro a_~erta a sessão._
_
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr._l• Seçretário procederá à leilura do Expediente.
É lido o seguinte:
.
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Senhor Senador:
Cumprimenfando Vossa Excelência:, desejar.n:os expor e

pedir sua especial atenção para o relevante assunto que detalhamos a seguir, do interesse do Estado da Paraíba:
1. As atividades da frOta atuneira que opera no Oceano
.Atlântico estão disciplinadas por v~rias convenções, comitês
e conferências internacionais.
Um grande número de embarcações pertence a armaEXPEDIENTE
dores japoneses, coreanos taiwaneses, espanhóis e portugu_eses.
No Atlântico Sul são mais de 300 navios, quase todos
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
utilizando o espinhei (long-line) para a captura do atum e
De agradecimento de comunicação:
espécies afins, e ·outros qUe capturam lulas e polvos ao sul
N• 189, de 1993 (n' 226(93, na origem), de 14 de maio
do Arquipélago das Malvinas/F alkland.
.
corrente,, referente à aprovação da matéria constante da MenOs barcos atuneiros se deslocam, geralmente, no sentido
sagem SM n• 188, -de 1993.
do Golfo do México eni direçãO a periínsula da Nova Escócia
- (Cinadá), ao litoral norte da Espanha, descendo a longo ~a
AVISO N' 236
Brasília, 14 de maio de 1993.
África em direção à Antártida e retornando em paralelo as
A Sua Excelência o Senhor
castas da Argentina e do Brasil ao Mar· do Caribe.
Senador Humberto Lucena
2. Em 1986, como Parte da promessa de compensação
Presidente do Senado Federal
feita pelo Governo Federal, em virtude da interdição da pesca
Senhor Presidente,
da baleia, o Centro das. Indústrias do_ Estado da Paraíba
Refiro-me ao Ofíci_o SM n• 298, de 7 de maio de 1993,
(CIEP) reivindicou, coiil:o uma das projetadas alterna~ivas,
que encaminhou o Requeriniento no:> 428, de 1993. de autoria
o estabelecimento em Cabedelo de um Porto InternaCional
do Senador Mauro Benevides.
de Pesca, mediante _convênio com outros pafses, no qual se
Sobre o assunto, infOrmo a: Vossa Excelência que terei
efetivariam as seguintes ações:, ~-.
a honra de me apresentar perante o Plenário des~a Casa,
2.1. Implantação de um centro de ensino e aperfeíçoano dia 18 de maio de 1993, às 14h30min, p·ara prestar os
mento para engenheiros___de_ pesca, _tripulações das diversas
esclarecimentos solicitados.
especializações, técnicos e operários paia a indústria procesAtenciosamente,- Deputado Lázaro Barbosa, Ministro
sadora de conservas, flocos e filés de atuns.e da fauna acompade Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Refoirna _nhant_e, __~nlatados, ~anto para o_ _mer~do interno _como para
Agrária.
·
o•
·
a export3.ção; concessãu_de estágios a bordo das embarcaç~s
atuneiras, implantação de estaleiros oficinas mecânicas, de
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
hidráulica, de elétrica e de eletr6:nica __ e o __apoio financeiro
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
para o desenvolvimento de uma infra-estrutura turística,
N~> 175/93, de 14 de maio corrente, cornurtícando à apro2.2. Construção de armazéns frigoríficos para a estocavação da emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo
gero -.de iscas ("sanma'_.', lU~as e polvÇ)s) ~para armaz_enamento
n•23, de 1983 (n' 6/83, na Câmara dos Deputados), que "aprode pescado_ para comercialização, industrialização e exporva a correção do Artigo XV, alínea b, do Acordo relativo
tação, inclusive ''draw-back".
à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite
_ 2.3. Estabelecimento de um complexo de congelamen--INTELSAT, assinado pelo Brasil em Washington, a 20
to, processamento, filetagem e enlatamento_de pescado. _
9
de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n 87,
,_ .3. Apesar da assinatura de um convênio celebrado entre
• de 5 de dezembro de 1972, e promulgado pelo Decreto n•
o Governo_ do Estado da Paraíba, a ComiSsãõ lnterministerial
74.130, de 28 de maio de 1974"; e
para os Recursos do Mar (CIRM), a Universidade Federal
N? 182/93, de 14 de maio corrente, comunicarido à aproda Par_ruba e a _Superintendência do Desenvolvimento do Norvação-do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara_
deste (SúDENE), nenhuma alternativa à captura e industrian• 19, de 1991 (n• 3.903!93, na Casa de origem), que "dispõe
lização de baleias foi cOnsolidada.
_
sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providên4. Um grupo do extremo sul do_ país se insurgiu de
cias".
imediato contra o que considera uma ameaça ao monopólio
por ele exercido na captura e distribuição de atuns.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O Expediente
A indisposição para com as iniCiatiVas -·que visam benelido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr._1 9 _Se_cretário
ficiar empreendimentos localizados no Nordeste deve ser parte
É lido o seguinte
. .
.
do_ espírito discriminatóriO que fermenta e se expande naquela
região. A d.iv_~lgação sistemática de informes inexatos visa
COPESBRA
influenciar autoridades e o público contra qualquer projeto
"'A. DE PESCA NORTE DO BRASIL
que beneficie a Parruba.
_ .
Com esta intenção foram divulgadas notícias alarmis~as_
João Pess<ia.(PB), 5 de Maio de 19~
de que o país estaria cercado de "erilbarcações piratas", opeExcelentíssimo Senhor
rando, de forma predatória, deittro da Zona Económica ExDoutor Humberto Lucena
clusiva do país.
Mui Digno Senador da República
É da alçada da Marinha policiar e supervisionar, QUaisSenado Federal
quer que sejam as cirCunstâncias, as zonas marítimas sob tutela·
Brasília
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brasileira ou sujeitas à exploraÇão econJnnica exclusiva_ _çle
nossos agentes econó_micos.
__
_
Neste contexto deverão se repetir, cada vez mais amiúde,
os incidentes com embarcações que se dediquem a atividades

ilegais, inclusive a pesca clandesMa.
Nenhuma outra providência, salvo o patrulhamento aéreo
e naval, poderá coibir atividades irregulares nas faixas de
nosso gerenciamento.
É de lembrar que a Marinha já dispõe e, adicionalmente,
está construindo novos e _modernos barcos-patrulha, tendo
lançado, recentemente, nova concorrência internacional para
a incorporação de mais duas unidades._

Maio de 1993

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O ofício
lido vai à publicação.
A Presidência recebeu, do Governo do Estado de São
Paulo, o Ofício n9 76/93, na origem, de 13 do corrente, solicitando a retificação da Resolução n9 5, de 1993, que autoriza
o Governo do Estado de São Paulo a emitír- e colocar no
mercado, através de ofertas públicas, Letras FinailCeiraS do
Tesouro do Estado se S-ãp Paul_o - LFTP, desti.n~qas ao
giro de 83% das 132.099.676 LFTP, vencíveis no primeiro
semestre de 1993.
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
Económicos, para ser anexado a_processado do Oficio n"' S/42,
de 1993.
·
-

A proibição das arribadas, mormente quando legalmente
corretas, não irá solucionar o problema da pesca clandestina,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presinem tem qualquer correlação com ela.
dência comunica ao Plenário que a Comissão Ditet6ra -apro5-. Encontramos, nas reuniões da FAO~ da IWC e de vou, em sua reunião do dia 13 do corrente, o Requerimento
outros congressos internacionais, armadores da Espanha, Porn" 447, de 1993, do Senad_or Marco Maciel, de transcrição
tugal, Japão e Taiwan. São em sua grande maioria, tradicionais
nos Ariais.
empresários, de reputação ilibada e estruturados em associaA matéria será incluída em Ordem do Dia __oportunações e cooperativas, supervisioiiadas pelos respectivos gover- mente.
nos. O surgimento eventual de algum transgressor aventuA Sr" Júnia Marise - Sr. Presidente, peço a palavra
reiro~ na comunidade, ou de atos isolados não permite._qUe ·
para uma breve comunicação.
se quali:fii:J.uem todos os armadores como "piratas".
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
6. Um importante percentual das arribadas decorre de
doenças nas tripulações ou avarias na embarcação. Os regis- Ex~ a palavra para uma breve comunicação, na fórma regimental.
tras dos hospitais do Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza
podem confirmar o fato.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Para uma breve
7. No caso das avarias mecânicas, elétricas ou eletró- comunicação. Sem revisão da _ora-dora.) -Sr. Presidente,
nicas, muitos reparos for-am procedidos, emergenciamente,
Srs. Senadores, trago dois assuntos ao plenário do Senado
nas oficinas da Base Naval do Natal.
Federal: o primeiro refere-se à assinatura, na manhã de hoje,
8. Fechar os portos brasileiros às nações amigas e ao no Palácio do Planalto, pelo Presidente da República e pelos
tradicional instituto do socorro às emergências do mar, que
Governadores de São PaUlo e de Minas Gerais, de convênio
motivam as arribadas, se constituiriam numa atitude desu- para d~plicação ·da BR-381, fa_tor importante- do desenvolmana e num posicionamento equívOco:
vimento e da integração dos dois Estados envolvidos. Isso
Generalizar acusações a armadores estrangeiros de atos propiciará o crescimento de toda a região e representa a concriminosos que eles não praticaram é uma injustiça. Neste cretização de um grande sonho e a solução. de ~m problema,
aspecto as autoridades navais já demonstraram seu COITeto
que~ ao longo de vários anos, vem desafiando todas as açlminisposicionamento. Flagrada a atividade ilegal, prenda-se a emtraÇões estaduais que passaram pelo Palácio da Liberdade.
barcação, apliquem-se as multas cabíveis e se complemente
A assi:ilatura desse convênio, _Com cons~qiientes emprésa penalização com a apreensão do pes"Cado indevidamente
timos externos para viabilizar a duplicação da BR-381. representa para o Brasil e, sobretudo, para Minas Ge_rais e São
capturado e dos petrechos de pesca utilizados.
9. É preocupante o radicalismo que está serido incutido
Paulo um marco importante.
ao público desinformado. Pessoas desonestas existem em todo
Outro assunto, Sr. Presidente~ refere-_se à_ situaç_ão de
lugar e em todas as categorias sociais.-Proibir o aceso a foras- g!ande pertúri~ por que passam, hoje, os segurados e aposenteiros em face do argunienio de que eittte-9s- viajantes pode
tados do INSS. Na última sexta-feira, a teJevis<;io levou ao
ar para todo o Brasil a situação lastimável ocorrida num posto
vir algum delinqüente não é solução p-ara ·o turismo, o desenvolvimento económico· e o interCâmbio intemacforial·em -getãl: de saúde do Inamps, no Bairro Calafate, Nova Suíça, em
Belo Horizonte. Eram famílias inteiras de segurados que pasQuebrar o termómetro e jogá-lo não cura a febre.
Estão ocorrendo exageros e acusações infundada,_s. Carresaram toda a~ madrugada na fila,_ aguardando a opor_tuni~ade
ga-se nas tintas para proteger interesses regionais ou, quem
de uma consulta médica. E não puderam ser atendidos.
sabe, ambições personalfssimas. Declarações _dos profiSsionais, médicos e da direção daVamos analisar com calma e equiUbrio o problema. Apliquele Posto de Saúde - instaJado há __muitos anos naquela
que-se a lei contra os iniTãfOres e não se condene aprioristiregião, para dar o ateridimento_ ãõs segurados do Inamps e
camente inocentes. Alguém só é culpado quando provada
aos aposentados - declararam que lá falta tudo e, por isso
a sua culpa.
mesmo, não havia condições de prestarem atendimento. FaltaEm face do exposto, desejamos pleitear de Vossa Exce- vam os remédios necessários (inclusive para o setor de emergência) e até mesrilo O papel destinado à apuração de atendilência o reconhecimeilto das legítimas compensações que cabem ao Estado da Paraíba pela injustificada interdição da
mento para o exame cardiológico. Isso é extremamente lamencaptUra de baleias.
_
tável!
_ Tiv~mos a-oportuilic!é!_4e de~iibordar·essá questão erii pro~
Com os prOtestos da mais elevada estima e distinta cón~ideração.
__ _
nunciamentos anteriores. Revigoro, agora, a _tp.inh~ preocupação com a constatação de qUe o sistema de s·aúde no Brasi'
Atenciosamente~- Guilberm,e C. Rabay, Diretor.
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está, não apenas caótico, mas-sobretudo omisso -diante de
questões gravíssimas como esta: o atendimento_à saúde pública
do povo brasileiro.
Faço aqui b meu apelo aos Ministros da Previdência "Social
e da Saúde e às autoridades deste governo-, -para que atentem
para este problema delicado que vem ocorrendo em todo
o Brasil e agora está denunciado, através dos meios de comunicação, que constataram io loco sua gravidade, em Belo Horizonte num dos postos de saúde do Inamps.
Fica aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa advertência e o nosso apelo, aguardando que, através dos Ministérios da Previdência Social e da Saúde, haja uma tomada
de posição urgente e necessária, neste morriento, para sànã.r
esta grave omissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao Senador Valmir Campelo. (Pausa_.)
S. E,_. não se encontra presente ,ao plenário.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Pacheco.
O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- PL. Pronuncia. o seguinte discurso. Sem- revisãO do o!ador.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. s-enadores, o Brasil, uma das mais poderosas economias do mundo, ocupa o sexagésimo quinto lugar entre as
nações que apresentam as maiS altas taxas de mortalidade
infantil. Mais de 5% das ··crianças brasileiras morrem antes
de completar um ano de idade, e 11% nascem com o peso
abaixo do mínimo estabelecido pelos padrões mundiais de
saúde. A cada ano morrem, em nosso País, 250 mil crianças
antes de completarem cinco anos de idade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:
Uma das dez maiores economias do mundo- tão glorificada por isso- por tanto terilpo conhecido e divulgado como
o "País do Futuro", o Brasil continua a apresentar estatísticas
como essas, que nos envergonham e agridem, que nos mantêm
agrilhoados ao passado, impedindo-nos de usufruir dos direitos, dos benefícios e da qualidade de vida que a_tecnologia,
a cidadania e os governos garantem às sociedades modernas
e desenvolvidas.
- Provavelmente o Brasil deixou de ser o ''País do Futuro·~.
ou melhor, seu futuro vai sendo morto pouco a pouco, juntamente com cada um desses milhões de cidadãos do futuro,
aos quais não tem sido concedido o privilégio de viver:
No futuro, alicerçados naquilo que estamos vendo acontecer no presente, seremos um País aiilda mais pobre, mais
desigual e mais distanciado dos·outros·países, pois não conseguimos nem mesmo manter. viva uma grande _parte dos_ brasileiros mais pobres, nascidos entre nós.
Repetimos, são 250 mil crianças que morrem ailo a__ano
no Brasil, antes dos cinco anos de idade. Um gigantesco cemitério, que parece crescer mexorave1merite ·em direção a um
futuro sombrio-, que não queremos para o nosso País, mas
que nossa incúria e incapacidade administrativã qu-ãse Crónicas
não conseguem resolver.
Não adianta mais esconder ou disfarçar essa realidade:
nossa incapacidade administrafivà terit:" sido a grande responsável, a verdadeira causa mortis do afastamento dessas crianças de nosso convívio.No entanto, nenhum documento oficial registra a causa
mortis verdadeira. Nenhum deles, tampouco, inclui a acomodação e a indiferença-o<> conjunto das principais-causas da
morte desse exército -de brasileiros.

1

Terça-feira 18 4451

A grande maioria dos documentos registra outras causas,
como as doenças imunopreveníveis, o tétano neonatal, a coqueluche, o sarampo e a tuberculo_s_e, doenças que poderiam
ser evitadas com a aplicação preventiva de vacinas disponíveis
e muito simples. Outras causas citadas são a pneumonia e
as doenças diarréicas, que são doenças da pobreza, dos desassistidOS1 subprodutos da fome e da miséria.
Como se pode ver. no Brasil grande parte dos registras
oficiais se refere a moites caus-ãdaS por doenças facilmente
evitáveí:S:, InórteS que poderiam não acOntecer, mas aconteceram~ Lamentavelmente, esses registras não se referem às
causas originais desses males, não citam a incúria, a incapacidade administrativa, a aCóiilo-aação, a corrupção, a indiferença.
-·
__
_
- _ Mas o :que poderíamos ter feito, qllisolll:_çõ~s teríamos
dad0Par3-ínterromper essa mortandade-? Decididamente, temos de reconhecer, nossa-geração não demonstrou real competência para resolver tão grande problema. Nossos programas foram inócuoS, nossos governos quase sempre omisSOS,
nossas decisões foram mal tomadas, nossas propostas mal implementadas e as campanhas apenas circunstanciaís.
Mesmo quando os Governos brasileiros lançaram projetas e alardearam programas nacionais, a decisão políticà de
resolver efetivãméntê â qüêSlão nurica foi tomada. Nunca
se lançaram raízes fortes e sadias que garantissem um movimento vigoroso e constante em direção a esta solução. Não
houve pragmatismo.
- Nao _queremos parecer demasiadamente severos e nem
ser injustos Com_t_antos homens públicos de _yalor e bem intendáriã.dos, reconhecidos por seu envolvimento na luta pela
erradicação da pobreza e da miséria no BrasiL Mas não podemos deixar de dizer que mesmo esses homens quedaram impotentes ante uma máquina administrativa qUe- ilãõ deu continuidade aos programas iniciados, que não atacou as verdadeiras
causas dos problemas, que arrecadou mais para ·consumo próprio do que para a redistribuição à socíe-dade e que, por isso
tudo, não soube evitar tantas e tantas mortes inocentes, excluindo sumariamente do futuro um _enorme contingente de
cidadãos brasileiros.
_
- Para os mortos, não há futuro. E que se poderá esperar
de um País que parece incapaz de enfrentar o desafio de
manter vivo tão grande contingente de crianças? Em que bases
va~os nos apoiar se nossa-capacidade de decidir e agir em
favor dos menos favorecidos tem sido mínima? Que camínhos
estamos constru_irido se nas dotações orçamentárias dos últimos anos o Brasil não tem destinado mais do que 10% dos
seus reCursos para a saiíde e a educação, enquanto prossegue,
renitente e empedernido, mantendo estatais deficitárias e ineficiên:tes, cónsutDindõ permanentemente volumes cada vez
maiores de recu~os que poderiam ser utilizados para eliminar
os graves problemas sociais do País?
Talvez nos tornemos um País sem futuro, ou, mais provaveimente, um País que no futuro irá reproduzir, com maligna
competêncfa, o quadro perverso e cruel que hoje vemos diante
de nossos olhos, um quadro onde a injustiça se alicerça nas
largas distâncias com que se constrói a desigualdade.
Se, par·a ·mudar ou alterar esse quadro, contamos apenas
com a capaddade que demonstramos nos últimos quinhentos
·anos-, Dão nos podemos permitir esperar nada mais alentador.
Sr. Presidente, s~s e Srs.-Senadores:
Contra- todo desespero e apesar de tanto desencanto,
ainda queremos crer que haverá um futuro. E que os homens
de bem deste País serão corilpetente-s-parã evitar que se tepro-

4452

Terça-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO~ACIONAL (Seção II)

duza indefinidamente essa situação, que mata entre n.ós "uma
capital da Noruega" a cada dois anos.
Ex~

O Sr. Carlos Patrocínio- Senador Álvaro Pacheco, V.
me concede um aparte?
--- · ~ · · ·
· ·

O SR- ÁLVARO PACHECO- Concedo o aparte a V.
Ex\ Senador Carlos Patrocínio.
- -O Sr. Ciii"IQS PatrocíniQ - Eminente Senador Álvaro
Pacheco, V. Ex~ fere um ponto de extrema importância, nesta
tarde, no plenário do Senado Federal. Cuida, mais uma vez,
de alertar a Nação, seus dirigentes e todo o Congresso Nacional, porque, afinal de contas, todos soroos·responsáveis pelo
que acontece, para o número, ainda dantesco, de morte_s de
crianças até o primeiro ano de idade, e para as 250-mil, como
assegura V. Ex~, que não chegam a atingir o _cjUinto ano de
idade._ Nas estatís_ticas pesquisadas por V. Ex\ é evidente
que não estão as causas diretamente relacionadas com esses
óbitos. O sarampO, a coqUeluche, a rubéola, o tétano e as
pneumonias são enfermidades que contribuem bastante para
a causa mortis das _crianças em nosso País. Queremos dizer
que a primeira causa mortis é a diarréia, com desidrata_ção-aguda, ou gastroenteritc C9lU desidratação. ·Agora, gostaria
de -não discordando propriamente de V. Ex~ ..:..._ enaltecer
um fato. O Brasil, nos últimos anos, conseguiu significativos
avanços, principalmente no que concerne à cobertura multi vacinai. Já erradicamos a var:(ola da face do :Brasil; IJ.~Q temqs
mais casos de varíola; estamos por erradicar a poliomielite,
que é uma doença terrível, porque quando não mata deixa
uma seqüela definitiVa na vida de uma criança. Do ponto
de vista daquelas moléstias. viróticas., te-m.õs JJdo,_ sim., algum
avanço; não se morre· muito mais por sarampo, tétano, coqueluche, rubéola, difteria -este .últiinci caSO, uma doença bacteriana. E quero evidenciar um fator muito iri:tpOrtante: quando
se tem vontade, se consegue diminuir essas cifr;1s_Cjue apavoram o País. Haja vista que, reCentemente, o GOVernador do
Ceará recebeu prêmio do Unicef pOrtei feito cair vertigin-osamente _a taxa de mortalidade infantil no Ceará;- que era
um dos Estados onde se verificava, em maiQi- escala, esse
fenômeno. E isso é fruto de um trabalho não só do Governador
Ciro Gomes e do exMGovernador Tasso J~reis-Sati, .que começou a ser implementado - s_e não me engano -no Governo
que antecedeu ao de Tasso Jereissati, que lhe deu continuidade, o que propiciou qUe hoje, no Ceará, se tenha um índice
de mortalidade em tornQ de 30 a 3$% por mil crianças, até
o primeiro ano__de_ vida, o que é considerado, para o Brasil
e para nós, que somos paupérrimos e até descuidados, um
índice até aceitável, Qllã!ido h_á. vontade, conseguimos reduzir
essas taxas de mortalidade, cuja causa principal é a subnutrição. Normalmente, uma_criança hígida, quando contrai cOqueluche, difteria ou diarréia, se biem medicada, escapa da
morte; já uma criança debilitada, sem resistência orgânica
devido a uma deficiência- nutricional está, efetivamenfe._maiS
entregue à sorte de evoluir para o êxito letal. _Eu gostaria,
a, mais uma vez, a nossa atenção para esse problema extremamente grave, mostran~o que, quando há vontade política,
conseguimos debelar os números- que nos apavoram. V. Ex~
também faz justiça aos GoVernos reç:e·nte$_,_nêt que diz respeito
à cobertura vacinai em nosso País. Tem_os-"a,t~ngíd,o _coberturas
vacinais muito importantes, com cerca de 90% de- nossas crianças _sendo, periodicamente, vacinadas contra tétano, coqueluche, difteria e, princípalmente, hoje, contra a poliomielite.
Agradeço a V, Ex!__a_ º_porttmid"ade do aparte.
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O SR. ÁLVAROPACHECO- Muito obrigado, Senador
Carlos Patrocínio, por suas palavras, que é um especialista
e um estudioso no assunto, enaltecendo bastante o meu discurso. Mas tratarei mais adiante essa matéria, porque a considero
a causa global de tudo isso.
Reconheço que há um grande avanço, porque, obviaM
mente, com a evolução tecnológica, com_ o seu crescimento
-e o próprio enriquecimentO do País, esses problemas vão diminuindo. Todavia, o que pretendo abordar ao final do meu
discurso é uma tentativa de erradicação total. Muito obrigado
pelo aparte de V. Ex•
O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex~ um aparte?.
O SR. ÁLVARO PACHECO- Com todo prazer, nobre
Senador.
O Sr. Elcio Alvares- O aparte do Senador Carlos Patrocínio demonstra que S. Ex~ é um conhecedor da área téçnica,
pois é médico de nomeada e tem uma vasta experiênCia exatamente nesse setor. Porém, estou percebendo no discurso de
V. Ex~ uma preocupação com um dos pontos, que foi também
abordado por S. Ex~. ao se referir ao Governo do Ceará..
Ninguém consegue nada em serviço público se não houver
a continuidade de um programa. Evidente que, no Ceará,
houve uma prOposta muito séria de reduzir os índices da morÜllidade infantil, os governos se preocuparam em dar seguimento a esses programas. Infelizmente, o que ocorre no Brasil
é_ que os programas, principalmente os básicos de saúde e
saneamentp, não têm prosseguimento. Mudam os governos,
rnuda .a filosofia de trabalho, e, aí, vamos tendo intersecções
de planejamento que se refletem Çe maneira negativa. Acredito que, no discurso do Senador Alvaro ~acheco, está embutido talvez um ponto muito sério, qual seja, o do saneamento
-básico nacional. Eu, por exemplo, so_u_ de um Estado cuja
Capital é uma ilha. Estamos cercados de mangues, onde surgem as palafitas, num quadro verdadeiramente dramátiCo.
Quem conhece a pe!iferia da cidade de Vitória, os arredores
de Vila Velha e das cidades qu_e são banhadas pelo mar presencia um quadro, como disse, dramático. A grande preocupação
dos administradores também é terrível, inicialmente foi coin
o serviço de abastecimento de água, o serviço de esgoto ficou
lançado à margem, surgindo o problema da cólera. Teiiho
a impressão que a cólera foi uma grande advertência nacioiiáL
Se os administradores brasileiros começassem a indagar sobre
a cóle_ra, uma doença que atinge países sem _condiçõ~s de
sobrevivência, perceberiam que geralmente ela atinge, dentro
da tónica do discurso do Senador Álvaro Pacheco, essas populações que estão indefesas contra esse sistema de agressão_"
de doenças que são cada vez mais registradas, principalmente
quando não há um programa básico de saneamento. Logo,
o que o Senador Álvaro Pacheco falou é uma realidade que
causa apreensões_. Temos uma perspectiva de vida que merece
uma indagação muita mais ampla, porque, infelizmente, até
- pela própria mecânica política do País -saiu o goVeirio F•ünando Collor de Mello e entrou o Góverrto Itamar Franco
-modificaram-se filosofias de administração e·:de trabalho,
mas num prazo relativamente curto para o Governo Itamar
Franco; então, o administrador brasileiro, seja no âmbito municipal, estadual_ ou, mais ainda, no âmbito da própria Presidência da República, deve ter essa visão. Não se pode interromper um programa porque se mudou o partido do comando
da administração, ou homens diferentes alçaram posições
maio_r_es_._ Acreâitci"CJ_ue 6 exemplo do Ceará, abordado por
V. Ex~, foi muíto opoituno- a continuidade dos programas,
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e até os_ europeus chamam de nações indígenas. Mandam
principalmente os que se referem ao saneamento .. O Brasil
·pessoas para fazer a catequese naquela região, o que preocupatem que ficar muito atento para esse fato. Essa preocupação
não somente a mim. Há quantos anos os americanos fazem
registrei quando tive a oportunidade de governar o Estado
esse trabalho, essa espécie de guerrilha com tiro vivo na Guiado Espírito Santo, erii que pretendia dotar todas as cidades
na? Começam a tomar conta e a_CConhecer de perto a nossa
com o abastecimento de água. Agora, a preocupação de se
fazer o saneamento básico, o problema do esgoto, tudo isso - Amazônia, que dentro de pouco tempo estará nas mãos das
nações indígenas defendidas pela ONU. Acabou-se _com_a
é inteiramente subtraído à visão das pessoas, e esse problema
ficou mergulhado dentro da Capital, em Vitória, O_utx:o .Q.ia
Calha norte! Esta é uma realidade. Gradativélmente vamos
perder o domínio des.sas terras, todás ricas·, todas aificUltáveis,
tive a oportunidade de ver algo interessantíssimo, um serviço
enquanto o povo brasileiro está morrendo no polígono da
de esgoto do tempo de Jerônimo Monteiro, peças que vinham
de Paris para os primeiros condutos de esgóto para:-a Cidade
seca. Chego à conclusão de que a fome é causada por tudo
de Vitória. No momento existe realmente uma preocupação
isso~ Temos re~ões :iqui no Biasil - e diria até dentro do
Ceará - que se assemelham _a Bíafra, que se assemelham
que, em virtude dessas explosões de~ doenças como a cólera,
servem de advertência. O Senador Alyaro Pach~c.o est_á pr9~
esses pafses_onde as crianças estãQ mor.rendo.de fome, pois
no Brasil também se morre de-fome. Tenho que me parabenunciando um discurso;-que acredito seja também a preocuR
pação do Senador Carlos Patrocínio, COm relação às-campanizar com V. Ex~ pela escolha do_ tema. Como Governador
do Maranhão, durante 3 anos, deixeí uma dívida no Estado,
nhas de vacinação, -como o. caso da paralisia infantil, que
é comovente. Todo Governo se iritiegra a uma consdêricia
Unia única dívida, a do _saneamento. para colocar água em
São Luís e na maioffa dos Municípios do Estado do Maranhão.
em favor da prevenção da paralisia infantil, mas tenho a impressão de que o Brasil está setorizan_do muito essa atividade. _ Permite-me. discordar um pouco, no_ que tange ao fato de
o esgoto ser o grande transmissor do_ cólera. É claro que
Era preciso que houvesse um programa muito- mais abrano vibrião caminha pelas fezes, naturalmente atingirido, por
gente.
esse meio, um maior Õúmero de" peSSOas. Mas- se essas pessoas
O SR. ÁLVARO PACHECO -É a minb~ proposta"
beberem água tratada, com toda certeza ~starão menos sujeiO Sr. Elcio Alvares- Então, te:ríamos um páreo imenso
tas a pegar a cólera. No começo da epidemia· da cólera~ no
cobrindo essas populações menos favorecidas, facultando realmeu Estado, foi colocada uma patrulha da polícia para proibir
mente um programa de Goverrio bem mais tranqüilo e produque se_ tomasse banho de mar, e depois se verificou que não
cente._ Portanto, Senador Álvaro Pacheço,_ cumprimento V.
havia coisa alguma na praia. O moviritento de marés não
Exa pela seriedade do tema, e muito mais ainda, com a preocudeixa ficar nem a cólera. Então, o que me preocupa é o
pação que dev_e_s_er a de todos os adminiStnidores brasileiros.
problema da água tratada. O Governo Federal não dá ajuda
Devemos fazer um ma_croprograma, bem abrangente, vencenpara que se tenha água tratada. Foi montado um sistema
do várias administrações, para que o resultado seja cada vez
de tratamento de água no Maranhão- sendo depois ampliado
mais objetívo. Portanto, cumprimentoRo mais u'ma \rez' e o
-mas o Estado está devendo o dfnheiro que foi usado neste
parabenizo pela escolha do tema e pela veemência de suas
projeto. Hoje me sinto bastante alegre, porque vejo que o
palavras.
_meu Estado não sofre o problema de água, principalmente
na Capital. Enquanto Fortaleza estava com problemas de
O SR. ÁLVARO PACHECO- Muito obrigado, Senador
água, São Luís tinha água tratada. Apenas a um bairro de
Elcio Alvares, pela brilhante contribuição ao meu discurso.
São Luís ainda não havia chegado água tratada, mesmo tendo
O Sr. Epitacio Cafeteira -Permite-me V. Ex~ um aparte?
palafita, como há em Vitória. À exceção da chamada "llhinha", onde não chegou água tratada, mas no resto da Capital
O SR. ÁLVARO PACHECO- Com muito
há água tratada, e assim conseguimos vencer a cólera. É preO Sr. Epitacio Cafeteira -Senador Álvaro Pacheco_
ciso que o Governo, nos. seus planos de saúde. pense exataestou acompanhando o pronunciamento de V. Ex\ e tambérr.
m~Jlte na medicina preventiva, que te-m que vir aCoii:fp-anhada
os apartes dos Senadores Carlos PatrQdriio e Elcio Al:vares.
de uma forma de alimentação do povo. Não adianta procuEu gostaria de acrescentar algo, não como médico, pois náo
rarmos ~acina se não damos alimento à população. Este é
o sou. Doenças como a paralisia infãriEI, atacadas ·com serieo maior problema deste _Faís, porque o povo esta morrendo
dade, transformaram, por exemplo. o meu Estado. Hoje, no
de fome de comida, fome de saber, ou seja, estamos com
Maranhão, não existe um único caso de paralisia infailtil.
problema de alimentação e de educação. Sáo dois pontos
É_ através da vacinação que se consegue evitar o mal. Tenho _importantíssím0s 1 epeço a Deus que o Governo Itamar Franco
dúvida quanto a esse prêmio dado ao Ceará~porcjtie o que --e aos governos que virão pensem rtisso·,-p-arà nOs -tirar dessa
se morre no Ceará por falta de água e por desnutrição, princiSituação, ·onde somos comparados, não ao terceiro mundo
palmente na re-gião do Políg_ono·das Secas; não h_á remédio,
mas, diria, ao quarto mundo._ Eu_ e o_ nobre Senador Álvaro
não há vacina que resolva o problema. Alí, o problema é
Pacheco aCabamos de chegar do exterior, e tive a oportunidade
exatamente a alimentação. Imagine se uma_ criança desnutrida
d~__§entir na pele a maneira como o Brasil é olhado lá fora.
é atacada de cólera! E claro que morrerá na mesma hpra_,
Moeda? MoedÇt nem se fala! Ninguém sabe nem _q_ J:.lO!P-e da
não há meios de salvá-la. Temos de olhar de forma mais
moeda do Brasil. Não há urna casa de câmbio no mundo
séria para o problema da iome que, no meu entender, é o
que tenha cruzeiro para vender ou que compre cruzeiro. Não
maior que existe. Estamos hoje -não digo para inglês ver,
adianta nos ufanarmos da nossa moeda, porque o que temos
mas para americano ver - demarcando as- terra:s indígenas,
é--moeda podre. É uma moeda que se desvaloriza_ não todo
ou seja, dando muita terra a pouca gente e deixando muita
dia, mas a toda hora e a todo minuto. Temos no noticiádo .
gente com pouca _terra para trabalhar. Por isso, vemos _os
de "rádio e televisão a cotação do cruzeiro pela manhã, à
"bolsões" de miséria, principalmente no Polígono das Se~_s,
ta:rde e à noite. Enquanto não encontrarmos uma maneira
~que são intocáveiS as terras dos indios, que os ainericános
_de ter uma moeda estável, não valn.Os ser pãrceiros de nin-

ª_

prazer.
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guém-; não vamos ter oportunidade de nos-desenvolver, porque todos esses grandes males que olhamos na ponta, como
esse da mortalidade infantil que preocupa, que agride a sociedade, não vão ser resolvidos enquanto formos um pafs que
não tem moeda. Somos um país que nã6 participa das grande
trocas no mundo, um país onde quando entra capital, este
entra para rodar no mercado financeifO e sair logo após; não
entra para, de forma séria, participar do de-serivolvimento
deste País: A criança morrendo de fome é um alerta. -é a
luz vermelha que acende para vermos que estamos caminhando sobre terreno muito perigoso c difícil._Não podemos nos
contentar em participar da vida pública deste País sem reclamar, como V. Ex~ hoje faz, e o faz com veemência, mostrando
exatamente a parte mais frãgil, e por issó mais ã vista, que
é a criança que morrc--ap"iüentando uma doença. mas a doença
maior foi a fome. A (alta_de nutrição faz com que tOdas
as crianças-do Brasil - as mais pobres. digo eu -estejam
sujeitas hoje a toda_ sorte de doença~. as imagipáveis e até
as inimagináveis. Parabéns, nobre Senador Álvaro Pacheco,
V. Exa, que -é do Estado_do Piauí, nosSO vizinho, unidos que
somos pelo Pamaíba. Nós temos água. Eu aírida: me lembro
da cólera, por exemplo, se não me engano, foi em Luzilândia,
um município talvez mais assolado pela cólera, exatamente
porque a água não é tratada. Então, como seu viifflho e irmão,
unido, pelo Parnaíba, congratulo-me com V. Ex•, porque" nOSsos males são semelhantes._ Vamos pensar no Brasil de forma
s examinando todos os problemas e tentando equacioná-los
·para a busca de uma solução e, principalmente, em assim
fazendo, possamos dormir_ com a consciência tranqüila de que
contribuímos para diminuir a mortalidade infantil, e que o
maiOr- nií.mero pOssível de crianças sejam salvas -pelo Poder
Público. Meus parabéns, nobre Senador Álvaro Pacheco.
O SR. ÁLVARO PACHECO- Muito obrigado, Senador
Epitacio Cafeteira-,--pois suas palavras são muito· elucidativas.
Esses problemas, creio, são- interdependentes. O problema
da fome, realmente, é terrível, mas há problemas ·que são
básicos, e é para o equacionamento deles que chamo a aten~
ção. Creio que o íridicc mais vergonhoso que temos no País
é o da mortalidade infantil.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. ÁLVARO PACHECO- Concedo o~aparte a V.
Ex·
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Álvaro Pach_e_co,
pelos apartes recebidos, V. Ex~ deve estar avaliando quão
importante é o seu pronunciamento nesta tarde, que ·vein
ao encontro dos reclames da população sofrida. O ex~Ministro
Adib Jatene já dizia que no Brasil se morria muito mais de
diarréia comum, talvez até pela debilidade física, do que pela
cólera, e o_nobre Senador Elcio Alvares __falou, em seu aparte,
da descontinuidade dos programas. Daí haver-me inscrito para
aparteá-lo, a fim de dizer que a solução para o problema
de saúde no Brasil passa pela descentralização. Está prevlsto
no sistema Suds a criação de conselhos muniçipais, em que
a comunidade, participando, não deixará que esses programas
mudem ao sabor das plataformas de governo de cada administrador federal, estadual ou municipal.
Muitas vezes os Parlamentares são criticados quando alocam recursos destinados ao saneamento para os municípios
- dizem que são verbas eleitoreiras. Mas sabemos que __ é
no município que o administrador local conhece os problemas
e as necessidades mais urgentes da população. Ainda há pou-
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cos dias dizia-me um dos Ministros que o trabalho de todos
os governadores é no sentido de centralizar, não permitindo
que verbas alocadas e carimbadas para detet:minados municípios sejam executadas pelo município. Na minha cidade, Coelho Neto, onde se eStá te_ntando municipalizar o sistema de
águas, o Governo tem feito uma resistência muito grande.
Tal procedimento impede que as municipalidades se tornem
politicamente- mais autônomas e maiSeficientes, com a partici~
paçâo da população. Parabenizo a V. Ex• pela assertiva de
hoje e, sobretudo, pela solidariedade dos Companheiros do
Senado, que alcançam o objetivo das palavras de V. Ex~
O SR. ÁLVARO PACHECO- Obrigado, nobre Senador
Magno Bacellar. Concordo com V. Ex~ que nenhum programa
nacional poderá -ter resultado se a alavanca básica não for
o município e se a execução fundamental não se der também
no âmbito dq_ município.
Não será por falta de homens públicos bem intencionados
qUe a criari.ça brasileira terá a sobrevivência ameaçada. Mas
há necessidade de um governo de fat_o, com uma determinação
real de resolver o problema, com açóes positivas e fundamentadas em medidas simples, que poderão solucionar questões
aparentemente insolúveis. _Por exemplo: meninos e meninas
poderão ser salvos da cegueira com algumas doses de Vitamina
A, administradas a cada seis meses, em cápsulas que não
custam mais do que cinco centavos de dólar; crianças escapa~
rão de morrer desidratadas por diarréia fazendo uso de um_
simples soro caseiro, elaborado a custo ínfimo em suas próprias casas; meninos e meninas, se receberem algumas doses
de vacina. ver-se-ão livres de doenças do passado, tão antiquadas quanto fatais, principalinente quando associadas à desnutrição crónica, essa desgraça tainbérn conhecida por fome,
como salientou o Senador Epitácio Cafeteira.
Acima de tudo, Si'. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
há um grande desafio, implantar o saneamento básico no Brasil, o que poderá ser feito com·aperias uma parcela do que
gastamos em desperdícios. obras inúteis e superfaturamentos
criminosos.
Es_se é um pónto crucial. São raros os municípios brasileiros que dispõem de sistema de esgoto, como salientou o
nobre Senador Elêio Alvares. Apenas pouco mais da metade
- de todos os municípios brasileiros dispõe de __água tratada.
·Em m:ímetos mais precisos, 42% deles não implantaram ainda
qualquer sistema de tratamento de água c_ons_umida por seus
habitantes. É um nível sem paralelo no mundo civilizado,
nível do mais pobre da América Latina e da África mais
miSerável.
Não é de se espantar, portanto,.Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Brasil se tenha transformado em um imenso
hospital. Fica mais fácil entender por que foram registradas,
no ú1timo período, quinhentos e sessenta milhões de consultas
feitas nos postos oficiais de saúde em todo o País.
A_ A$odaç-ão :Srasileira de Engenharia Sanitária --e Am~
bi(mtal denunciou, em recente reportagem publicada pelo _jornal O Estado de S. Paulo, a inexistência de tratamentO de
esgotos em noventa e dois por cento dos municípios brasileiros
e a ausência de tra_tamento adequado para o lixo em cinqüenta
e nove por cento deles. São números que nos envergonham
e agridem, que representam a incúria e a quase indiferença
dos administradores públicos.
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Além dessas informaçõeS, a reportagem apieSeO.tá outros
dados estarrecedores_:
-na região Norte do País, as diarréias ocup"ain o primeiro lugar entre as doenças que mais matam, pois apenas üffi
pouco mais de dois por cento da população dessa região é
atendida por rede de esgotos;
- no Estado do Amazonas, somente Manaus dispõe
de rede de esgotos, c ainda assim em condições precárias.
-no N ardeste, onde as doenças infecciosas e parasitárias
são as grandes responsáveis pelos óbitos regístiildos, o esgoto
em casa é privilégiO reserVado apenas a sete de cada cem
habitantes;.
- em Fortaleza, onde recentemente deu-se um prêmio
internacional pela administração do Governador Ciro Goriles,
apenas uma em cada cinco moradias possuí esgOto SanitáriO.
._. Mas o problema é nacional, não se limita-às fronteiras
das· regiões Norte e Nordeste. Mesmo no rico Sudeste, os
índices, ainda que melhores, estão longe de serem satisfatórios. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem apenas 41%
dos seus imóveis ligados à rede de esgoto. Isso é espantoso.
No Rio de Janeiro, para completar o quadro com as nossas
duas maiores cidades, metade dos imóveis não dispõe de rede
de esgoto.

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite V. Ex• uma aparte?
O SR. ÁLVARO PACHECO- Concedo o aparte, Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães -Agradeço a V. Ex•, Senador
Álvaro Pacheco, a oportunidade de introduzir o meu aparte
ao pronunciamento que V. Ex~ vem fazendo, em meio a tantos
outros, brilhantes, que recebeu. Gostaria apenas de frisar
que estamos sofrendo as conseqüências da falta de planejamento adequado para a área de saneamento. Não possuímos
um entrosamento entre a área da ação social e o Ministério
da Saúde. Dura-nte váriOs governõS_, fiúmoSpro jitos de saneamento, atendendo apenas a interesses imediatos e locais, sem
nenhum projeto global de uma política de saneamento e de
saúde entrosadas. Este govet_no está procurand() fazer esse
entrosamento, buscando um entendimento entre o ministro
Jamil Haddad e o -MinistrO do BemMEstar Social para que
haja uma complementação de recursos e um projeto que examine a questão em âmbito nacional. Não se pode resolver
todos os problemas em um, dois, ou três governos. Precisamos
aplicar melhor os poucos recurso-s que temos para essas áreas.
V. Ex~ está apontando fatos e números; míiri.eros que dizem
muito mal da nossa política que vem do passado. Mas deveM
mos, agora, olhar para frente, esquecendo um PC!UCO o quepassou e vamos ver se conseguimos fazer projetas de interesse
global do País. Temos, inclusive, que fazer uma auto-crítica .
no Congresso Nacional. Muitos recursos são- desperdiçados
porqu~ iniciamos obras que não têm conclusão, pois alocamos
recursos insuficientes para fazê-las. Então, des-Perdiçamos
muitos recursos que poderiam atender ao que o MinistrO Adib
Jatene vem alertando desde o tempo em que foi MinistrO·
- com-o ·várioS estão falando atualmente: a diarréia mata
muito mais do que a cólera. É hora de pensarmos em um
trabalho conjunto e darmos- as mãos, péirã que o Governo
possa agir. esquecendo um pouco esse tiroteio que "ficam fazendo sobre mudanças; é hora de trabalharmos em benefício
do País, olhando a parte administrativa. Esse é o objetívo
do Governo.
'
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O SR. ÁLVARO PACHECO- Muito obrigado, Senador
Jutahy ~~galhães.
_ _____
.
Coricordo integr~lmente co~ V. Exa _Por cq_incidênçia,
é exatamente eS:s€: o tema e o _objetivo do meu _discurso. Vou
concluí-lo com uma proposta concreta.
Assim, repito, fica fácil entender por que nos transformamos em um tão grande hospital, e assim, volto a i_nsistir,
fica_ melhor explicado porque os brasileiros morrem em virtude
doenças hoje evitáVeis.
O Sr. João Calmon- Permite V. Ex~ um aparte?

de

OSR. ÁLVARO PACHECO-Ou-Ço V. Ex• com prazer.
_O Sr. João Calmon- Senador Álvaro Pacheco, V. EX"
es}á focalizando um tema de extraord_inári_a importância. Coroo- não ouvi a prilneira pa-rte de seu pronunciamento, não
sei se V. Ex• teve a- oportunidade de comentar um outro
fator desfavorável à batalha do saneamento básico. Há um
episódio famoso no Nordeste- de onde V. Ex' é originário,
porque nasceu no Piauí - ocorrido na cidade do Recife.
Q_ Chefe do Executivo Municipal na Capital pemambucana
era o engenheiro Pelópidas da Silveira, que empregou todo
seu esforço na área de saneamento básico na capital pernambucana. Entretanto, como os canos de esgoto são enterrados,
não aparecem, não entram pelos olhos de todos os habitantes
daquela área, a repercussão foi mínima. Poucos anos depois,
o-Dr. Pelópidas Silveira, apesar de se ter credenciado à gratidão do eleitorado da capital pernambucana, disputou uma
eleição sein- êxito. Esse é um doS obstáculos pai-a um programa
ambicioso numa área de importância vital que é o saneamento
básico. Eu não precisaria ir ao Recife para iiUsfrãr a tese
que V. Ex~ defende. TrataMse do gso da capital do meu Estado, o Espírito Santo. Como se sabe, Vitória é considerada
um cartãO postal, uma cidade realmente muito bonita qUe,
por ser urna ilha, dispõe de três pontes, ligando a CaPital
aoContinente. Uma delas foi considerada pelo então Ministro
dos Transportes, Cloraldino Severo, como a ~ais deliraJ!t~
Obrá faraónica do Brasil. Nessa área, chamada "Grand_e Vitória", embora existam três pontes, não há até agora um serviço
eficiente e satisfatório de abastecimento de_ água e_ 9e ~nea~ .
mento básico. Tive o privilégio, na elaboraçãO do-orÇari:teritO;
de encaminhar uma em~nd~_ gue me foi remetida pelo Governo do Espírito Santo, tentando abrir um ·crédito de _CR$
514.000.000.000,00 (quinhentos e quatorze bilhões de cruzeiros) para o serviço de saneamento básico em Vitória. Para
minha surpresa, essa emenda foi aprovada- por sinal, minha
emenda de maior vulto. V. Ex~ merece parabéns de todos
nós e "já cbín-eçou a tece bê-los nesta sessão, porque realmente
o tema é de extraordinária relevância._ Recentemente, recebemos--~;:- visita do jovem Ministro Jutahy Magalhães Júnior,
sentimentalmente ligado ao nosso Estado, porque se casoU
comMuma capixaba de Cachoeiro do ltapemirim. S. Éx~ teve
a oportunidade de assinar vários convénios, uns na área do
Governo do Estado, outros na _da prefeitura municipal da
Capital do Espírito Santo, hoje ocupada pelo nosso ex-Colega
da Câmara dos Deputados, Paulo Hartung. O resultado desses
esforços conjugados do Poder P:úblico, a nível estadual, municipal e aqui, no Congresso Nacional, por meu intermédio,
foi muito auspiciosO. Estamos profundamente gratos à sensibilidade do Ministro, que se deslocou de Brasília para Vitória,
enchendo todos os capixabas de umã justificada esperança
de que esse_ problema, de muitas décadas, vá, finalmente,
ser resolvido, como o foi, com errada prioridade, a ligação
objetividade do seu magnífiCo pronunciamento. -
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O SR. ÁLVARO PACHECO- Muito obrigado, Senador
João Calmon.

Eu gostaria de destacar, também, a minha admiração
pelo Ministro Jutahy Magalhães Júnior pela sua preocupação

social. Percebi isso nas poucas vezes em que estive com S.
por exemplo, na posse do novo Presidente 911 LBA.
Continuo o m_eu discurso.
Sr. Presidente, Sr'5 Srs. Senadores, pode-Se inl.3.ginar
que a solução de problemas desse porte exigiria formidáveis
investimentos, inacessíveis nestesleínpos de grave crise financeira- conforme nos dizem os tecnocratas óficlaíS--. embora
não falte dinheiro para o "saco sem fundo" das empresas
estatais e ·até, tã.lvez, para se construir absurdas usinas nucleares.
Estudos feitos pelos especialistas e por órgãos internacionaiS surpreeri.dCril e revelam, inacreditavelmente que, com
um investimento de apenas 100 dólares per capita ptiderfari:los
levar a água tratada e esgotos a todos os _brasileiros; e que,
se investíssemos mais 120 dólares per capita, nas mesmas c_ondições, poderíamos resOlvei' o problema de saneamento básico
em toda a extensão do território brasileiro. É muito pouco
diante d_o que a Naçáo desperdiça, como todos nós sabemos.
No momento em que assistimos ao lançamento de programas soCiaiS de amplo alcance e grande mérito por parte do
Governo Federal, no momento em que vemos o Governo
lançar um programa específiCo de combate à Jume, e por
tudo o que acabamos de expor e aqui citar, Que-remos, desta
tribuna, concluindo este discurso, propor ao Exm" Sr. Ministro
da Saúde, Senador Jamil Haddad e ao Exm\1 Sr. Ministro
do Bem-Estar .Social, Deputado Jutahy Magalhães Júnior,
a elaboração e execução imediata de um programa de âmbito
nacional, com a participaÇão atíva -dós Fstados e municípios-,
talvez calcado no modelo das campanhas vitoriosas_de vacinação contra a p-oliomielite ·e a varíola, compreendendo a distribuição de cápsulas de Vitaniirui--Ã à população infantil, vacinação em massa contra as doenças mais fã.tais, esclarecimento
e. divulgação do uso do soro caseiro, sobretudo nos EStados
do Norte e Nordeste.
.
__ _ _
E, também, propor ao Exm\1 Sr. Ministro da Integração
RegiOnal, Senador Alexandre Costa, ao Exm~ Sr. Ministro
do Bem-Estar Social, Deputado Jutahy Magalhães Júnior,
a elaboração e execução de um projeto nacional permanente
e específico de saneamento básico, envolvendo Estados e MunicípiOs e priorizando o Norte e Nordeste e as áreas_ma~s
pobres das demais regiões.
·
Permitimo-nos até sugerir aos Srs. Ministros que, se não
dispuserem de recursos suficientes para esse projetO rió att.ial
Orçamento da União;façam o Poder Executivo enviat mensagem ao Congresso, ptopõhdo suplementaçãó oTÇa"iiléfl:tária
específica para o·-rnesmo.
Ex~,

e

O Sr. Bello Parga -Permite-me V. Ex• um _aparte?
O SR. ÁLVARO PACHECO-Ouç<> V. Ex• wm prazer.
O Sr. Bello Parga --Nobre Senador Álvaro Pacheco,
já foi dito, aqui, em outros- apartes, O"qu-ão relevante é o
pronunciamento de V. Ex~ De minha parte, considero-o importante, porque, inidã.lmente, V. Ex~ fez o confiteOr das
culpas de nós, homens públicos, Governo, Executivo e Legislativo. V. Ex~ traz, da maneira mais objetiva possível, esse
assunto à consciência da Nação e, prinCipalmente, à consideração dos responsáveis pelo Poder ExecutiVo: -~como empresário que é, V. Ex~ raciocina de maneira pragmática e aponta
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uma solução exeqüível- citando até os quantitativos de ordem mundial- para esse problema. :É necessário que, neste
momento, os responsáveis pela condução dos negócios da
Nação, ou seja, os responsáveis do Poder Executivo, sigam
aquele preceito de que governar é. antes de mais nada_, eleger
pri~xidades. Como o nobre Senador Jutahy Magalhães também assinalou, não podemos fazer tudo ao_ mesmo tempo.
Parte dessa culpa cabe a nós, congressistas, porque, às vezes,
atomizamos-o orçamento e impedimos que certos programas
de obras tenham continuidade. Mas, como V. Ex~ citou muito
bem, é preciso eleger a prioridade para o saneamento básico,
para o tratamentO dágua. O Governo tem que eleger essas
prioridades e tem, efetivamente, que dar seqüência à canalização de recursos para isso. V. Ex~ disse bem, neste momento
que atravessamos: não podemos estar maiS desPerdiçando recursos finanCeiros na suStentaçãO de estatais que são verda~
deiros sorvedouros de recursos, sem a contrapartida do serviço
e da eficiência para com a população brasileira. Eu me muito
satisfeito, até mesmo honrado, sr·. Senador Álvaro Pacheco,
de e~tar ouvindo as suas palavras e de estar apaiteando V.
Ex~ E preciso, nessa hora cruciante_~ que o Governo faça meiavolta e implemente, de maneira inflexível e denodada~ o programa de privatização, a fim de que se recolham aos cofres
públicos, necessitados para programas dessa natureza, recursos indispensáveis à eliminação dessa chaga, que é uma vergonha para o nosso País. Está, portanto, V. Exa de parabéns.
Faço votos de que os responsáveis pela execução das políticas
públicas no Brasil ouçam palavras tão sóbrias e da __maior
responsabilidade, como as que V. Ex' aCaba de proferir.
O SR. ÁLVARO PACHECO c:.:: Muito obrigado, S~nador
Bello_ Parga. Os apartes que recebi nesta tarde evidenciam
a consciência _que existe no Senadq e nos homens públicos
deste País sobre problemas dessa natureza.
·
Continuo, Sr. Presidente.
Feita a proposta lida há pouco, seria essa, a nosso ver,
uma ação governamental efetiva de resgate da mortalidade
infantil, da doença crônica e da ,miséria. Só haverá futuro
-se houver a realização da esperança que ainda sustenta uns
poucos que anseiam por e..c;se resgate.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (l?l'.,... DF. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores realizou-se em Miami, de 28 de abril a 1o deste mês
de maio, o XIV Congresso Hemisférico de Câmaras de Comércio e Indústria Latino-Americanas, Com a participação de representantes de todos os paíseS das trés Américas e do Caribe,
tendo, ainda, como observadores países da Europa e da Ásia.
Os congress_os hemisféricas de Câmaras de ComérciO Latino-Americanas têm dois objetivos fundamentais: primeiro~
buscar um maior intercâmbio comercial entre os países _da
América e, segundo, lutar pela prática da democracia e da
livre empresa.
Pela importància de que se reveste este evento, que se
iniciou com a visão dos empresários Luís Sabines e William
Alexander, o Governo americano, em todos os seus níveis,
empresta-lhe significatívo apoio, reconhece.nd_o_ali um_notável
fórum de líderes empresariais que têm contribuído decisivamente para a aproximação dos povos anlericáhos·e:;ptincípãlmente, como fonte inspiradora para a supressão dos entraves
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burocráticos e aduaneiros, emperradores das relações comerciais.
Por ser uma instituição que visa ã úifião~e à amizadedos povos americanos, e tendo como um dos seus objetivos
primaciais o fortalecimento da_ prática democrática, cada congresso elege, anualll).ente, um novo presidente continental.
Este ano, pela primeira vez, foi eleito um brasileiro, Newton Egydio Rossi, respeitado üder empresarial e notável homem de letras, com admiráveis serviços pt-eStados ao Brasil,
quer na área pública, quer na iniciativa privada, tanto interna,
quanto externamente.
Newton Rossi, além de ser Presidente da Federação do
Comércio do Distrito Federal e Diretor-SecretáriO da Confederação Nacional do Comércio, participa, integra e dirige
inúmeras entidades de classe, culturais e comunitárias, sendo
uma presença viva e marcante por suas idéias plenas de otirnismo, otimisrno este embasado em uma consciência critica da
realidade, que lhe permitem a superação das dificuldades contingencíais e uma antevisão do futuro, fato constatado pelos
que têm o privilégio da sua convivência, como eu o testemunho
desde 1960, aqui na Capital da República.
Newton Rossi é um homem de seu tempo. Por sê-lo,
·é-consciente de que já--estamos no alvorecer de Uiáa-NOVa
Era e que a economia, principalmente a que se dedica ao
setor terciário, tem um importante papel nesta época de profundas alterações e transformações, pois, como nos adverte
o eminente Ministro do Tribunal Superior do Trabalho: ''Todos constatamos que a economia mundial, da qu-al participamos, está mudando substancialmente e com grande rapidez,
principalmente a partir do começo da década passada, prevendo-se que os anos 90 serão decisivos para Corilj:Jletar a abeftura
e a globalização da economia, com reflexOs sem-- precedentes
na História da Humanida-de".
Sr. Presidente, pela importância do pronunciamento do
PreSidente Newton Rossi ao assumir õ comand~ do Congresso
Hemisférico de Câmaras de ComérciO Latino-Ame-ricana-S,
nos Estados Unidos, solicito a V. Ex• que seja trárlSCrito nos
Anais da mais alta Casa do Legislativo brasileiro, pois o seu
conteúdo é basilar para a compreensão do presente e do Novo
Mundo- como queria o apóstolo São João- ,·que jã ·se
iniciou.
Muito obrigado. (Muito bem!)
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A realização destes Congressos Hemisféricas com participação de tantas e tão representantivas personalidades. é uma
fudiscutível demonstração do grande interesse das lideranças
empresariais latino-americanas e_ catibenhas. visando uni
maior intercâmbio entre todas as nações.
Entendemos como essencial a expansão das relações comeiciais e para isto tem que promover a exportação e a importação entre todos os países latip.o-americanos, caribenhos e
norte-americanos e estes com os demais mercados continentais, utilizando como instrumento, não somente as in-stitUições
financeiras nacionais, como também o Banco Interamericano
de Desenvolvimento, o qual deve contar com um mecanismo
de financiamento e com- recursos espeCíficos; para tofnar-sC
uma instituição cada vez mais efíêa.i, visando a integração
regional, meta desejada por todos e esperamos consegui-la
nos próximos anos.
Muitos países têm dado significativos passos rumo à integração regional. A criação de blocos como Mercado_ CentralAniericari.o, o Grupo Andino, o Mercosul e, re_centemente,
a Nafta, isto demonstra que a idéia de união económica está
latente em nossos países.
Esperamos entretando, que esses_ acordos em blocos não
-dificultem a idéia central, que é a ihtegração ecoiJ(!niica regional, adotada desde muito tempo pe'a Alalc - agora Aladi
- , que vem acumulando experiências- positivas através de
tentativas válidas para formar um grande mercado no continente americano.
O _Banco Interamericano de Desenvolvimento deve ser
estimulado, para que financie também o setor privado do
hemisfério, dispensãdo o aval dos governos destes_ países, o
que seria um- grande avanço visando fortalecer o comércio
de exportação e importação.
A ampliação do intercâmbio comercial e cultural entre
os países do hemisfério. chagará a bom termo, possivelmente
já a médio prazo, melhorando o nível de vida da população,
com a criação de mais empregos e novas riquezas.
Todos constatamos que a economia mundial, da qual
partidpamos, está mudando substancialmente, e com grande
rapidez, principalmente a partir do começo da década passada,
prevendo-se que os anos 90 serão decisivos para completar
a abertura e a globalização da_ economia, com reflexos sem
precedentes na história da humanidade.
A-reconstrução da Europa Ocidentale do Japão depois
DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. PEdali Grande Guerra, a transformação em potências industriais
DRO TEIXEIRA EM SEU DISCURSÕ.
de vários países em desenvolvimento- e o eficiénte comércio
Senhoras e Senhores
mundial, estão nos conduzindo a um único e competitivo i:nerAo finalizar este XIV Congresso HemisfériCo. "sinto-me
cado, pa-ra o qual devemos estar bem preparados, frente à
honrado em assumir a presidência do pr6xinio -evento, que
crescente e inevitável disputa que se dará, em razão de preços,
espero tenha bons resultados, assim como teve este qtie agora
quantidade, qualidade dos produtos e pontualidade da entrega
aos consumidores.
se encerra, presidido com sabedoria por Robert Leith, da
Costa Rica.
··
·
··
_Os pafses latino-americanos e caribenhos qtie desejam
O tema central e os secundários esperam demonstrar ca- preparar-se com êxito para esta obstiilada disputa internabalmente, as grandes possibilidades de promover, cada vez
cional, têm que passar por profundas mudanças económicas
---- mais, o ·comércio exteríoi" da América Latina e do Caribe. e sociais.
com o apoio e incentivo, a níVel continental, âo Banco Mundial
Estamos, portanto, diante de um grande desafio: adaptare do Banco Interamericano de Desenvolvimento;-dciis impormo-nos às novas realidades económicas para resolver os comtantes instrumentos fii13.nCeii'õS qi.te têm investido amplamente
plexos problemas sócio-económicos que teremOS pela frente,
nos países da região.
ou nos acomodarmos e, em conseqüência, retardamos o~ jaDespertou grande interesse, por ser opo-rtuno, o enfoque
mais alcançarmos o desenvolvimento_ social do hemisfério.
sobre a informação e capacidade do empresái"iO e~ ·pnncipal- - -No entanto, estamos confiantes de que, com-a firme determente, por sua responsabilidade social frente ao novo modelo
minação de nossos empresários, ultrapassaremos os eventuais
de desenvolvimento, económico e social de seus respectivos
obstáculos Porventura eXiSieDtes, _levando com segurança e
países.
altivez a bandeira que agora desfraldamos, levantada por au-
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tênticos líderes empresariais, onde se destacam as figUr.as emi-

nentes de Luiz Sabin_~s - o Simón Bol("La'r de nosso tempo
- e William Alexander, pessoas n_as _quais rendemos, neste
momento, a nossa homenagem a todos os que participam
deste grande evento, homens de negó~os, que fazem do comércio um instrumento relevante e de aproximação entr-e oS
povos, independentemente das questões sociais, políticas e
económicas.
_
O comércio é o sa!;igue--ciue cofre pelas veias da prosperidade, dando v_ida e construindo um novo mundo sem fronteiras.
Com a união, a América-Latina deixará de ser "Terceiro
Mundo" para converter-se na terceira força do mundo_.
José M_artí, lendário patriota cubano, tinha muita raZão
quando dizia, que: ''Os homens se dividem em 4uas categorias;
os que amam e constroem, e os que odeiam e destroem".
Sejamos como os primeiros.
Para concluir, r~corda_mos_as palavras de Simón Bolívar,
o extraordinário libertador, que cultivava o sonho d~ união
de todos os povos americanos. Dizia o defensOr da líberdade:
"A América deve ser u.ma sociedade de naçOes irmãs, que
atuem no exercício de sUa soberanj_a, unidade, fortes Ps:>derosas. A América reunida de coração e guiada pela tocha da
liberdade será irresistível".
Deus, olhe pelas Américas c faça delas uma só América.
Muito _obrigado.
Newton Egydio Rossi

e

O SR. PRESIDEN'I:E (Chagas Rodrigues)- V. Ex' será
atendido na forma regimentaL
- ··
-·
Sobre a mesa, requerimen-to que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 472, DE 1993
Senhor Presídente:
SolicitO que sejam considerado~ cÓmo de licença àuf6i1zada, nos termos do art. 43 inciso II, dÕ ~egimento Intenlo,
os dias 19, 20, 22 e 23 do mês de abril próximO passado,
quando estive ausente dos trabalhos dest~ Casa.
Atenciosamente, Senador Jutahy M~galhães.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação
do requerimento fica adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, que será lida pelo Sr. 1"' Secretário.
É lida a seguinte
___ =--~_
0!. GLPDT 028/93
Brasmã;o 12 de maio de 1993
Senhor Presidente
Na qualidade de Líder da Bancada do PÜT.-no -Semido
Federal, comunico a V. E~ a substituição do nome do Exm"
Sr. Senador Pedro T~ixeira, na COniissão destirúida a apreciar
o projeto de Lei da Câmara__n;> 118, de 1984, qUe institui
o Código Civil, pelo meu nome, na ç::onâição de titular e
o nome do ilustre Senador Lavois,i.er ~~ill_, na condiçc1o _de
. __
suplente.
Aproveito a oportunidade para rehefãf-a V. Ex~ meus
protestos de estima e consideração. -:::_~enad_o__r Magno Ba-

celar-

~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Serão feitas
as substituições s9licitadas.
A Presidência comunica ao Pleiiário que as inScrições
para interpelações ao Sr. Ministro da Agricultura, do Abaste-
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cimento e da Reforma Agrária estão âbertas na SecretariaGerar da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Esgotado

o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
~ORDEM

DO PIA

-1-

PROJETO DELE! DA CÂMARA N' !34, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.

336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único. dO Pro feto -de Lei da

Câmara n' 134, de 1992 (n'2.797/91 na Casa de origep1),
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)
Nos termos do disposto no art. 140, letra a, do Regimento
-Interno, designo o nobre Senador Pedro Teixeira para proferir
o parecer sobre o projeto, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
__ _ ·

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. este é um projeto
relevante, que foi objeto de estudo_ e debat!=!, durante muitos
anos, por -diversos órgãos do Poder Judiciário, OrdeTQ. dos
Advogados do Brasil e outras instituições que, há muitos anos,
vêm debatendo esfe projeto que agora nos chega às mãos,
Trata-se do 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.
O projeto tem por escopo a reformulação da sisú::rn.ática
- de tramitação do agravo de instrumento no Código_ de Processo Civil Brasileiro.
· As modificações. propostas incidem sobre os arts. 522
a 529 do Código de Processo Civil. Passamos a elencar as
alterações. O agravo de instrumento mantém-se como recurso
que se volta contra todas _as decisões interlocutórias; poderá
ser retido nos autos para apreciação. se for o casO;- quando
do julgamerito da apelação, ou poderá tramitar por instrumento.
O prazo para a interposição do agravo foi duplicado pelo
Proj"eto, comparado ao que hoje vigora, passando a ser de

10 dias.

~

O agravo, quando por instrun:tento, será dirigido i:líretamente ao Tribunal competente, ao contrário da interp-osiÇão
no juízo recorrido, hoje em vigor.
Inova o projeto, ainda, ao pretender que, já com a petição
de agravo, ofereça o recorrente_ cópias da decisão agravada,
-da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e agravado, além de cópias
de outras peças que o agravante entenda ú_teis, berll asSim
o comprovante do pagamento das custas e porte de retorno,
quando devidos.
Como o projeto quer que- a interposição do agravo se
faça já na instância "que o·julgará, é estipulado o prazo de
:três dias para que o agravante comprove. perante o Juízo
à quo, que iil.terpós o recurso.
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Prevê a proposição, em outro aspecto, que, recebido e
distiibuído o recurso na instância competente para o julgamento, o relator poderá atribuir efeito sUspen-Sfvo ao agravo,
devendo, em tal caso, comunicar sua decisão ao jUízo em
que tramita o feito principa.J.. Também caberá ao_ relator intimar o agravado, através de ,seu advogado, para responder
ao_ recurso. Após ouvido o MinistériO Público, quando for
o caso, o relator pedirá dia para julgamentO~âeVendo pedi-lo
em prazo não superior a triiita dias da intimação âo agravado
para resposta. Estipula O projetO, ainda, que o Ju-iz poderá
reformar sua decisão.
- -~,
No que concerne aos agravos, o projeto também introduz
modificações no art. 557 do Código de Processo CiVil. Este
prevê a possibilidade de indeferimento do agravo ~·manifes~
tamente improcedente". por decisão do próprio ielator. Na
redação do art. 557 que o projC.io quer iri.troduzír, o agravo
terá seu seguimento negado pelo relator quando ü recurso
for "'manifestáinente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou contrário à -súmula do respectivo Tribunal ou Tribunal
Superior". A decisão denegatória poderá ser_atacada por recurso, tal como hoje ocorre.
Nova redação também é-prOposta para o art._558, que
confere ao relator o poder de suspender o cumprimento de
decisão judicial, até o pronundainerito definitivo de turma
ou câmara. Tal suspensão, nos termos do vigente art. 558,
pode-se dar nos casos de prisão de depositário infiel, adjudicação, remição de bens ou de levantamento de dinheiro sem
prestação de caução idônea.
A nova redação contemplada na proposta amplia o elenco
acima. Em lugar de permitir a suspensáo do cumprimento
de decisão judicial apenas para o depositário infiel, estende-se
ao devedor de pensão alimentícia, pois usa o termo .. prisão
civil", e à "prisão civil" somente poderão ser condenados
o "responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável
de obrigação alimentíCia" e o ' depositário infiel", consoante
o art. 5~', inciso LXVII, da Constituição.Na Câmara dos Deputados, o Projeto i'ecebeu parecer
unânime pela constitucionalidade, juridicidade técnico-legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Levado a plenário, foi ó projeto aprovado.
Durante a sua tramitaçãO n-o Serrado não foram oferecidas
emendas no prazo regimental.
É o relatório, Sr. Presidente.
4

Sr. Presidente, vale ressaltar a irnportàilcia deste Projeto
o primeírO --lristante. quando a esta Cãsa foi enVí:ldo,
após aprovação na Câmara do_s DeputãdóS, enriQuecido com
as informaÇõeS levantadas através --de uma ampla diScussão
por parte de todos os setores, não apenas da magistratura
mas, sobretudo, do mundo jurídico, voltados exatamente para
a sua aprovação.
_
_
__
O relatório do Senador Pe_d_ro Teixeira salienta bem não
apenas a constitucionalidade, a juridicidade do Projeto mas,
acima de tudo, a importância da sua aprovação, neste momento, porque eStabeleci ã.Iguinas correções fundamentais na: tramitação de processos dessa natureza.
Portanto, o nosso voto é pela aprovação do projetO.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A matéria
continua em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a dis'cussão, a votação fica adiada por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2:
çlesd~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 74, DE 1993
(Em regime de urgência n_os termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)
"'
Discussão, em turno únicO, dó- Projeto de Lei da
Câmara n'74, de 1993 (n'4.562/89, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que trans- forma as Escolas Agrotécnicas Federais em autarquias
e dá outras providências. {Dependendo de Parecer)
Não estando o projeto devidamente instruído, o mesmo
é retirado da pauta, nos termos do art. 175, letra e--do Regimento Interno.
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 1, DE 1992
"(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c, do _Regimento Interno)
DisCUssão, ennurfio_ único, do Projeto de Resolução no 1, de 1992, de autoria do Senador Mauro Benevides, que cria a Comissão de. Fiscalização e Controle
e dá outras providência.s. (Dependendo de Pare_ceres).
A Presidência esclarece ao Plenário que à matéria foram
apre-sentadas seis emendas, nos temias do art. 140, letra a,
do Regimento Interno.
Designo o nobre Senador Josaphat Marinho para proferfr
parecer-sobre o Projeto e as Emendas em substituição à Comissão de Constituição, JtiSôça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto em turno único. -·
A SRA JÓNIA MARISE- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para proferlf
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo · parecer. Sem revisão do orador_.) -:- Sr. Presidentê e Srs.
a palavra à Senadora Júnia Ma ris e, para discutir.
-Senadores, os pareceres a este projeto de resolução, o inicial
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Para discutir. e-o-complementar, foram devidamente-3presentados à ComisSem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores~ são de ConstituiÇão,- Justiça e Cidad_ania: o primeiro já havia
desejo apenas confirmar nosso- apoiO ãO- p-arecer~proferido
sido aprOvado; o segundo aqui está. Se nã_o houve a apreciação
pelo Senador Pedro Teixeira.
completa da matéria, a culpa não é do Relator.
Tivemos oportunidade de anausar detidamente o Projeto
- -~~ Passo, assiin, a resumir õ parecer apresentado à ComissãO
aprovado pela Câmara dos Deputados, pois, no final do ano,
de Constituição, Justiça e Cidadania.
- ·Para esclarecimento, devo dizer que o Projeto de autoria.
havíamos sido designada, pela Coffiissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, para emitir parecer sobre a questão_ em
do Sen-ador Mauro Benevides, criando a Comissão de Fiscalicausa. Entretanto, ao chegar à Mesa do Senado Federal, foi
zação e Controle, de acordo com o primeiro parecer oferecido
redistribuído para o Senador Pedro Teixeira, a fun de que
à Coinissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi aprovado
'5. Er pudesse proferir o seu parecer.
com.duas emendas do -relator. Depois de exati:únada a ma~ ria
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e confrontados os textos da Constituiç&o, o relator concluiu
que a previsão constitucional de comissão míst.a que exami-

nasse problemas relativos à aplicação de recursos e para outros
fins, não impedia a criação da Comissão Específica de Fiscalização e Controle no Senado Federal.
Também a existência das cOmissões especiais deSta Casa
não é óbice à criação desta Comi:;sãç, que terá a finalidade
ampla de exercer o controle e fiscalização sobre os atos do
Governo. Vale dizer que podendo a:companhá-los na sua execução.
Posteriormente, aprovada a matéria na Cõmissâ<Y de
Constituição, Justiça e Cidadania, foram apresentadas, ainda
perante ela, três emendas pelo nobre Senador Pedro Simon.
Em- face do parecer dado a essas emendas, pareceu-me prudente oferecer um substitutivo que acompanha, neste instante,
o parecer oral que ora profiro. De início e dentro de orientação
que costumo adotar. de não transformar em substitutivo qualquer projeto, senão quando o modifiCO profundamente e assim o faço sempre, para respeitar a autoria da matéria
--,-já não foi posSível manter esse critério, porque foram
duasas emendas iniciais do ;relator e rn.ais três as emendas
·
sugeridas pelo SenaQ_q_r Pedro SimOn.
Com as alteraçó~s mais amplas introduzidas, afigurou-se
correto oferecer substitutivo, que é o que acompanha o Projeto e para o qual já enCaminhei pedido de preferência a
esta Casa.
Sr. Presidente, peço a ti-anscrição na_ _íntegra do parecer
que apresentei na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
'$o parecer, Sr. Presidente.
_
E _o seguinte o parecer cuja transcrição é solicitada.
Relatório

1. O Projeto de Resolução ora examinado, de autoria
do nobre Senador Mauro Benevides, cria a Comissão de Fiscalização e Controle e disciplina providências complementares.
Fixando a composição da Comissão em deiessete titulares, com nove suplentes, o Projeto de Resolução defere a
esse Órgão, ·~sem pl'ejUfzo das atribuiçõeS das demais Comissões. a fiScalização dos atas do Poder Executivo da União
e da administração indi;reta'' (art. 29 ).
.
2. Para que essa relevante competência possa ser devidamente exercitada, a proposição faculta à Comissão a iniciativa ou a prática de diversas medidas (alíneas do art. 2<?).
No art. 3"' são especificadas as "regras" a que obedecerão
"a fiscalização e o controle" referidos, sendo permitido à
Comissão Hsoli_citar ao. Tnôunal de Cg_g.tas da União_ as providências ou informaÇões previstas no ait. 71, IV e VII. da
Constituição Federal" (parágrafo único-ao art. 3'). Já no art.
49 é enunciado o desti.n_o que devem ter as "conclusões" da
Comissão em cada caso investigado, declinando-se as pro~
dências de atribuição d~s diversos órgãos nomeados: Pelo
art .. 59 , "aplicam~se à Comissão de Fi:;.calização e Controle
as normas constantes do Regimento Interno pertinentes às
demais ComiSsões Permanentes, no que não conflitarem com
os termos desta Resolução, coni exceção do § 2"' do 'art. 7_7
e dos arts. 91 e 92 do Regimento Interno".
3. Na justificação oferecida, o ilustre Autor do Projeto
salienta e esclarece:
"Não é desconhecido desta Casa o nosso modo
de pensar relativamente à maté~, uma vez que fomos
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autor do Pt:ojeto que deu _ori_gem à Lei n~ 7.295, de
19 de dezél:nbro de 1984, dispondo sobre- o procesSo
de controle, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, dos atos do Poder Executivo ~ os da Administração indir_eta. Essa Lei .regulamentou o art. 45 _da
Constituição de 1967, que permanecia comO letra morta, em nosso direito constitucional, desde 1965. E em
função de~, foram_ criadas n;;ts duas Casas Legislativas
a Comissão de FiscaliZação e Contr"ole. Com apromulgação da Constituição de 1988 e por força das disposições expressas constantes do seu texto que atriQq.em
o poder fiscalizador às_ Comissões de maneira geral
e, especialmente à Comissão Mista (§ 1' do art. 166),
entendeu o Senado, ao adaptar o seU Regimento Interno -às prescrições da Lei Maior, que-aquela Comissão
estaria automaticamen_te extinta tão logo findasse a legislatura vigente.
Telldo em vista, ei:ttretanto, ·as "iilúmeraS atribuições de cada órgão técnico, hem- como a competência
terminativa a eles conferida, para deliberar sobre determinadas matérias, parece-nos ser da maior relevâne:ia
·a cri3.çãõ de uma CóniiSsão com funçõ~s ~peCíficas
de controle e fiscalização."
4. Três emendas foram apresentadas ao projeto, todas
de autoria do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
visando a aperfeiçoar os arts. 1~, 29 e 39.
É o relatório.
-Parecer

5:-- Cabe ver, prelimin-armente, se o Projeto de Resolu-

ção se hannoniza com a Constituição·, em face do c[ue dispõe
no art. 166. Ordena este preceito que
"Os projetos de lei relativos ao plano plurianual,
às diretrizes orçatp.entárias,· ao otçamento ahual e aos
créditos adiciomiis serão apresentados pelas duas Casas
do Congresso Nacional, na forma do Regimento Comum."
No § 1<? preceitua que "caber_á a uma çomiSsão mista
permanente examinar e emitir parecer sobte os projetas referidos" no a_rtigo e a respeito das contas apresentadas anualmente
pelo Presidente da República (I), assim como analisar "os
planos e programas naciOnais, regiOnais -e se-tõriais previstos
na Constituição", exercendo "o acompanhamento e a fiscalização" do orçamento, "sem prejuízo da atuação das comissões
do Congresso Nacional e de suas Çasas, criadas de acordo
como art. 58".
Na conformidade do art. 58,
"O Congresso Nacional e sUaS Casas terão comis-sões permanentes é ter.Opórárias, ria- fórma e com as
atribuiçõe~ _previstas no respectivo regimento ou no
ato de que resultar sua criação."
6. Conquanto a Comissão Mista prevista_ tenha competência ampla, como visto, refere-se, sobretudo, a planos e
a matéria orçamentária, abrangendo as contas do Presidente
da República. Quanto às outras Comissões, a Constituição
estipula que lhes cabe, "em razão da matéria de sua competência" (art. 58, § 2~), ~ntre outras atribuições, "apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer'• (VI). Há, pois,
para essas Comissões especiais - de Justiça, de Assuntos

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sociais, de Educação e outras -uma delimitação, "em razão
da matéria de sua competência".

7. Diéinte da multiplicidade de ação do Estado, administrando ou disciplinando problemas diversos e crescentes, é
natural admitir-se que haja assuntos objeto de fiscalização
e controle, que não incidam, necessariamente, na competência
dessas Comissões especiais ou da Comissão Mista. Em conseqüênciã, não se nos afigUra prudente fulminar, por inconstitucionalidade, a criação da Comissão-de Fiscalização e~Coilftole.

8. Do. ponto de vista da conveniência, riote-se que o
eminente Autor do Projeto salienta que "o nú-meró de COmissões Permanentes desta Casa foi cónsíderavelmente reduzido
com a nova Lei Interna"- o que, presurnivelmente, facilitará
a designação dos membros do órgão sugeridc;>.
Além disso, tratando-se da criação de Comissão Permanente, com atribuições de relevância do ângulo do interesse
público e, não havendo impropriedade manifesta para seu
funcionamento, é de todO aconselhável reservar-se ao plenário
do Senado a decisão soberana.
9. Já observamos, em conferência proferida no Tribunal
·
de Contas do Estado da Bahia, ·
"que a função normativa do Poder Legislativo,
apesar de enquadrada em novos mecanismos e procedimentos, diminuiu de alcance, em virtude da parcela
da mesma atribuição conferida ao Executivo. Daí a
inclinação co-nstitucional para estender ã capacidade
de fiscalização e controle da representação política.
O objetivo é desdobrar a crítica em ação _corretiva.
Ao lado da competência sancionadora do Poder J udiciáriõ, limitada, de ordinário, por depender de provocação formal, reconhece-se ao Legislativo aptidão ampla para adotar providências ou criar órgãoS visando
à apuração e punição de abusos administrativos. A
Lei Fundamental da República Federativa da Alemanha, reformada, previu, "para a defesa dos direitos
fundamentais", a designação de um "Comissário parlamentar", pela Câmãra--dos Deputados (Bundestag)
(art. 45-b). A Constituição de Portugal,a1ém de tornar
expHcito- o que seria disperísável no Estado de Direito - que "os órgãos e agentes administratiVos estáo
subordinados à ConstittiiÇão e à lei e devem atuar com
justiça e "imparcialidade no exercício de suas funções"
(art. 226.2), criou a figura do "Provedor de Justiça",
de deSignação da Assembléia da República e perante
o qual "os cidadãos podem apresentar queixas por ação-ou omissão dos poderes públioos" (art. 23). D<> oontexto semelhante é a Constituição espahhola. Estabelece que "os cidadãos e os poderes públicos estão submetidos à Constituição e a todo o ordenamento jurídico" (art. 9~'). EstipUla que "os direitos e liberdades
reconhecidos... vinculam todos os poderes públicos"
(art. 53.1). Subordina a Administração PúbliCa--"aos
interesses gerais", "com submissão plena à lei e ao
direito" (art. 103.1). Dispõe que "os Tribunais controlam o poder regulamentar e a legalidade da atuação
administrativa, assini comO a sUjeição desta *>S fins
que a justificam". Declara que as Cortes, ao lado do
exercício do poder legislativo, "controlam a ação do
GOverno". E ainda cria o "Defensor do_ Povo", de
designação das Cortes, para ''defesa" dos direitos furidamentais e "controle da atividade da adminiStração",
segundo o que for prescrito em lei orgânica {art .. 54).
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-Afigura-se irrecusável, assim, a tendência a robustecer o poder de vigilância das instituições parlamentares sobre a corporação executiva. Em f3.ce dos novos
sistemas constitucionais didndoie democrática, o legislador encontra m_andamentos _suficientes para instituir
fornlas vigorosas de contenção dos excessos e desvios
_da atividade administrativa.··
10. Nestas condições, somos de parecer favorável à
·constitucíorialidae e à juridicidade da proposição,tanto quanto
à -oonveniêncíã de sua apiovãçã~, com as emendas a seguir
ehuncidadas.
EMENDAN'l
Dê-se ao art. 29 - do ProjetO- a seguhüe- redação: "Art. 29 A Comissão de Fiscalização e Controle
será integrada por 17 (dezessete) membros titulares
e nove suplentes, _cabendo-lhe, sem prejuízo das atribuições das demais comissões, ínclusive a competência
de que trata o inciso X do art. 90 do Regimento" Interno,
exercer a fiscalização c o controle dos atas do Poder
Executivo, iricluídos os da administração indireta, podendo, para esse fim:
_
a) realizar audiências públicas com entidades da
sociedade- Civil;
- b) convocar Ministros de Estado para prestar informações sob:ç_e_ assuqtos inerentes a ~uas atribuições;
c) receber petições, reclamações, representações
ou queixas de_qualquer pessoa relativas_a atos sujeitoS
--à éompetênéia fiscalizadora da comissão;
_
_ _d) solicitar depoimento de qualquer autoridade ou
cidadão;
_ e) ayaliar a eficácia_,_ eficiência_ e ecoiiOmieidade
dos projetas é programas de g_Ü've~o no plano nacional,
no regional, _ ~ QO setorial de d~es_eQ-volvimento, e_miHndo
parecer conclusivo;
_f) apreciar a compatibilidade da execução orçam,entária _c01;n os planos~ e pf~g~r~~aS g~'(~rn~ffi~nt.3:is
. e déstes com_os objetivos .apr<?~ã~dos em)ei; - _ -- g) solici~ar, por escrito, informaçOes -à ""administração direta ou_ indireta, bem como requisitar documentos públicos necessáriOs -.r elucidação do ato objeto
de fiscalização;
...) avaliar as contas dos administradores e demais
responsáveiS por dinheiros, bens e valores públicos da
administração c;lireta e indireta, incluídas as fundações
-e sOciedades iilstitliídas e mantidas pelo Poder Público
Federal, notadamente quando houver indício de perda,
extraVio ou- iiTCgularidade de qualquer natureza de que
resulte prejuízo ao Erário;------ -- -i) provid~nciar a efetivação de perícias bem como
solicitar ao Tribunal de Con~s que realize inspeções
ou aUditorias de natureza contábil, financeira,- orÇa.:
mentária, operacional e patriinOnial nãS unidades admi-nistrativas da- União, e dem~i_s__ entidades referidas D,a
alínea h;
~
j) apreciar as contas nacionais das empresas supranacionais de_ cujo capital social a União participe de
__ _forma direta ou ipdireta, bem assim a aplicação de
quafsqUei recursos repassados mediante convênio,
acordo, ajuste_ ou outros instrumentps congéneres, a
Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
r

••
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l) promover a interação do Senado Federal com
12. À vista das considerações e emendas expostas, opios órgãos do Poder Executivo que-, pela natureza de
namos pela aprovação do Projeto de Resolução no 1, de 1992.
suas atividades, possam dispor ou gerar dados de que
necessita para o exerCício de fis_calização e contrqle;
PARECER COMPLEMENTAR AO
m) propor ao Plenário do Senado as providências
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• l,DE 1992
cabíveis em relação aos resultadosd_a avaliação, inclu1. Já elaborado parecer e retomado o projeto a esta
sive quanto ao resultado das diligências realizadas pelo
Comissão de Constituição e Justiça, a secretaria respectiva
Tribunal de Contas da UQ.i4Q,
.__
o devolveu ao Relator com mais três emendas oferecidas
Parágrafo único. Verificada _a existência df? irrepelo nobre Senador Pedro Simon, em acréscimo às três
gularidade, será remetida cópia da documentação pertianteriores do ilus_tre Senador Fernando Henrique Cardoso,
nente ao Ministério Público a fim de que este promova
já exaniinadas no referido parecer.
a ação cabível, de natureza cível ou penal."
A primeira emenda aditiva sugei'ida pelo Senador PeA emenda substitui o texto do art. 2~ do_ P.r_qjeto pelo
dro Simon, que é a quarta ao presente projeto, é incorpoconteúdo origináriO da sugestão do Senador Fernando Henrirada ao seu texto 1 aceita pelos seus próprios fundamentos.
que Cardoso, que propõe expressão mais riítida à competência
Inclui-se, porém, entre as alineas do art. z~, que enunciam
da Comissão e aos finS a que se destina sua criação. Apenas
as atribuições _específicas da Comissão de Fiscalização e
alterações de redação foram introduzidas nb téXtó modifiControle, e não no_art. 19, como propõe seu autor. Modificativo (E-2):
..
..ca-.se, também em favor da boa técnic'a legislatíva, ·a refeAceita, assim, a Emenda n" 2 do representante paulista,
rência à alinea, que será a pertinente à letra m, passando
consideramos prejudicada a de n"' 1, dele também, que alterava
esta, com a mesma redação, a constar como alinea n. Fica
o art. l>', pois o contexto da aprovada absorve, com_yantagem,
redigido o art. 29, com as alíneas m e n:
o da outra.
_
Ademais, a Emenda n"' 1, declarada prejudicada, asse.EMENDAN'4
vera, no § 39, que "a fiscalização ou o controle encetados
por outra CorrilssãO, no ârilbito da sua competência regimenAcrescente-se ao art . .29 a alinea m, passando a anterior
tal, não induz litispendência nem impede que a Comissão
a constituir a alínea n, com a seguinte redação:
de Fiscalização e Controle examine_ e av'alie os ~esmos fatos
."Art. 29 - ...................,.-.k·~···········~ ....... , .. .
ou outros que lhes sejam ci>nexosn. E o § 49 permite que?
no caso de competência fiscalizadora concorrente, "cada com) promover a integração dO Senado Federal
missão exercerá suas atribuições com plena autonomia".
com os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério
Ora, se o poder de fiscalização e conJrole pode ser extenPúblico que, pela natureza de suas atividades, possivo a·várias Comissões, é iritpróprio permitii.:-se que duas
sam oferecer ou gerar dados de que_necessita para
ou mais delas apurem simultaneamente "os mesmos fatos ou
o eXercício de fiscaliZiçã.o e controle.
outros que lhes sejam conexos". Daí podem advir procedin) propor ao Plenário do Senado a~ _providênmentos e conclusões incongruenteS, preJudiciais à ·ação do
cias cabíveis em relação aos resultados da avaliação,
Poder Legislativo e suscetíveis de abrir caminho a medid~s
inclusive quanto ao resultado das diligências realizajudiciais, em defesa de direitos individUais ou de _entióa_çles.
das pelo Tribunal de Contas da União."
Conve_niente é impedir o conflito de-atribuições. Por isso·,
propomos que se acres.ça.artigo ao Pl:'Of~to, p-ara diséiplill~r
o procedimento das Comissões, traduzi4o na seg~in~e emen2. A quinta emenda ao projeto propõe que ao art.
da:
49, que trata do procedimento a ser a-dotado pela ComissãO
ao termo dos trabalhadores, seja acrescido o inciso VI:
EMENDAN•2
"Art. 49 ............-.-·-·t->••··~·--·~··············~·--Acrescente-se ao Projeto de ResoluÇão artigO, que será
VI - As Comissões permanentes e tempor'â9
o 6 , alterando-se a numeração dos subseqüentes:
rias, incluidas as CPI, poderã.o soliCitar à Comissão
de Fiscalização e Controle as providências neces"Art. 6~ Ocorrendo a hipótese de exercício concorrente de competência fiscalizadora, por duas ou
sárias à complei_D~nt~ção de suas atividades."
mais Co-iiiiSSões, sobre os mesmos fatos, os trabalhoS
se desdobrarão em reuniões cortjúiltas, por- iniciativa
Descabe, entretanto, incluir no art. 4~, que trata de
do Presidente de um dos órgãos ·ou de um ou mais
procedimentos, um inciso referente as atribuições da Code seus membros."
missão de Fiscalização e Contrple, que no projeto original
11. Deixamos de aceitar a última Emenda, de n~ 3, a~
são~eriunciadas no art. -z~
art. 39 , por medida de prudência. Pretende o nobre Senador
Ademais, a harmonia· entre as Comissões, para cumpelo PSDB simplificar o proCesso de apuração dos fatos, supriprimento de suas atividades,não esconde diferenças de mémindo "a fase de avaliação prévia", estabelecida no Projeto.
todos de trabalho. Assim, não é conveniente atribuir à
CFC o papel de adotar "providências necessárías ã cqmpleN<:>utro momento, ou numa revisão geral ~p Regit;iento, talvez
mentação" das atiVidades de outras Comissões, como quer
seJa adequada a supressão. Neste instante de tantas comissões
-a emenda. A CFC pode cooperar com as demais Comisde inquérito, nem- sempre- cautelosamente criadas; é melhor
que o procedimento obedeça a ngor niaior de forma, para
sões, porém ressalvada a forma de fazê-lo, ou seja, não
obrigada a complementar ati~dades. A conveniência pode
não expor o Poder Legislativo a iniciatívãfrte-metátias. A conser não cori:Iplementar, mas colaborar riludando díretrízes
quista da verdade não requer burocraciã, '"mas pressupõe uma
base de certeza.
e fins.
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Assim, sugere-se a substituição da quinta emenda
apresentada ao projeto, a ser incluida no art,-2,., que cuida
das atribuições da CFC, acteSceD.do~se da alinea o, que
terá a seguinte redação:
EMENDA N'5
"Art. 2"

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

o) As Comiss.ões permanente-s e temporárias',
incluídas as CPI, poderão solicitai" à COmisSãO de
Fiscalização e Controle a cooperação adequada ao
exercício de suas atividades."

6~',

3- A sexta emenda aditiva sugere a inclusão do art.
com a seguíiitC"i·edação:
.. Art. 69 A ConiiSsão de Fiscalização e -con.:
trole do Senado Federal poderá reunir-se com sua
congenere da Câmara dos Deputados para o fim
específico de deliberar sobre a ado_ção de medidas
investigatórias coordena-das, sempre que a eficáCía
da ação fiscalizadora congressual o recomende.
Parágrafo único. ~-As deliberações adotadas na
forma deste artigo serão implementadas pelas duas
Casas, isoladamente, dando-se recíproca Cottlunicação dos resultados."

Não parece possível, nem prática, a medida proposta.
Para a ação conjunta de Comissões da mesma CaSa, a
solução está no art. 1 t3 do Regimento Interno do Senado.
Mas a reunião conjunta de Comissões das duas Casas não
con:duz a decisões produtivas e de efeitos válidos, desde
que a apreciação respectiva se operará em óigãós distintos
e autónomos. Se for conveniente, a Comissão -que-se te unir
em primeiro lugar poderá faze-r a comunicação devida à
correspondente da outra Casa, para a iniCiativa•qi.i"e a esta
se afigurar apropriada.
Assim, substitua-se a redação acima sugerida pelo au-,
tor da emenda, ou seja, o art. 6~ se seu parágrafo único,
acrescendo-se ao projeto original, agora remunerada para
art. 7~, da seguinte forma:
EMENDAN'6•
Art. 7'1 A CorriissãO-Cfe Fiscal.izaçâo ·e Controle poderá, se houver motivo suficiente, comu~
nicar fatos investigadoS à coinisSão correspondente
da Câmara dos Deputados, para que esta adote pro.;.
vidência que lhe afigurar cabível."
H

4. Com estas considerações e modificaçõeS-, sugeridas
em complementação ao parecer anteriormente oferecido,
somos pela aprovação do Projeto de ResolUção n~ 1, de
1992, já agora nos termos do seguitite SUbstitutivo:
PROJETO DE RESOLUl;ÃO N• 1, DE 1992

Cria a Comissão de -Fiscalização e Controle e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ Fica criada no Senado Federal, com caráter permanente, a Comissão de Fiscalização e ContrOle (CFC). -
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Art. 2~ A Comissão de Fiscalização e-controle será integrada por 17 (dezessete) membros titulares e 9 (nove) suplentes, cabendo-lhe, sem prejuízo das atribuições das demais
Con;lissõeS, inclusive a competência de que trata o inciso X
do art. 90 do Regimento Interno, exercer a fiscalização e
O--controle dos ates do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, podendo, para esse fim:
af realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
b) convocar Ministros de Estado para prestar informa-- ções sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
c) receber petições, reclamações, representações ou
qUeiXas de qualquer pessoa relativas a ates sujeitos a competência fiScalizadora da comissão;
d) solicitar depoimento_ de qualquer autoridade ou cidadão;
- -e) avaliar a eficácia, eficiência e e"Conomicidade" dos prà:
jetos e programas de governo no plano nacional, no regional
e no setorial de desenvolvimento, emitindo parecer conclusivo;-- f) apreciar a compatibilidade da execução orçamentárfa
cóm os planos e programas governamentais e çlestes com os
objetivos aprovados em lei;
g) -solicitar, por escrito, informações a administração direta e a indireta, bem como requiSitai" document~s públicos
necessários à elucidadão- do atO-õbjeto de fíScãlização;
h) avaliar as contas dos adrn.inisfr3.dores e demais respons4Yei.s por dinheiros, bens e valores públicos da administração
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público Federal, notadamente
quando houver indício de perda, extravio ou irregularidade
de _qualquer natureza de que resulte prejuízo ao erário;

i) providenciar a efetivaçãO-de perícias bem como solicitar ao Tribunal de Contas que realize inspeções ou auditorias
de natureza contábil, financeira-, orçamentária, oj:)eracional
e patJimonial nas u_nidades administrativas da União, e demais
eD.tida,des referidas na alínea h;
j) apreciar as contas nacionaiS ~a~ empresas supra·nacionalS dé Cujo capitai ·sócial a União participe- de forma ·direta
ou-indireta:, bem aSsím a aplicação de quaisquer recurSos repaSsados mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congéneres, a Es_tad9, ao pi~trito Fed_eral ~u a M~ni
cípio;
I) promover a interação do Senado Federal com os órgãos
do Poder Executivo que, pela natureza de suas atividades,
possam dispor ou gerar dados de que necessita par o exercício
- .â.e fiscalizaçãO e controle;
- m) promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público que, pela
natureza de suas atividades, possam propiciar ou gerar dados
de que necessita para o exercício de fiscalização e controle.
----n.y -propOr ao Plenário do Senado as providências cabíveis
em i"elação aos res1J).tados da avaliação, iriclusive quanto ao
resultado das diligêrlcias realizadas pelo Tribunal de Contas
da Uníão.
·
o) As Comissões permanerites- e -temporárias, incluídas
as _CPI, poderão solícitar à Comissão de Fiscalização e Controle a cooperação- a-dequada ao exercício de suas atividades.
Parágrafo ú-nic~:_ VerifiCada a existência de irregularidade, será remetida cópia da documentação pertinente ao
Ministério Público a fim de que este promova a açâ-o cabível,
de naturezã cível oU penal.
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Art. 3o A fis-calização e o controle dos atos do Poder
Executivo, Incluídos os da administração indireta, pela COmissão de Fiscalização e Controle, obedecerão às regras seguintes:
I - a proposta de fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer membro ou Senador, a CoinlsSão, com
especifica indíCaÇão do ato é fundamentação da providência
objetivada;
II- a propo!>ta será relatada previamente; quánto à
oportunidade e conveniência da medida e ao _alcance jurídico,
administrativo, político, ecori.ômico, scicíãl ou Orçamentário
do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a metodologia de avaliação;
_
·III- aprovado pela Comissão o relatório préviO, o Relator poderá solicitar os recursos e o assessoramento necessáriõs.
ao bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa e a
Administração da Casa o atendimento preferencial das proviR
dências requeridas. Rejeitado, a matéria será encaminhada
ao Arquivo;
IV- o relatório final da fiscalização e' cohtfole, em termos de comprovação da legalidade do ato, ava_liação política,
administrativa, social e económica de sua edtção, e quanto
à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária, finanR
ceira e patrimonial, obedecerá, quanto a tramitação, às normas do art. 4" desta Resolução._
_
.
Parágrafo único. A Coótissão parãaéX.ewçâ-o-das:ativi~
dades de_ que trata este a_rtigo, poderá solicitar ao Trib~nal
de Contas da União as providências ou informações prevtstas
no art. 71, IV e VII, da Conitituição Federal.
Art. 4"' Ao termo-dos trabalhos a Comissão apresentará
relatório circunstanciado, cóffi suas conclusões, que será publicado no Diário do Coogressa Nacional e ericaminhado:
I - a Mesa, para as provídências de alçada des_ta ou ao
Plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de
decreto legislativo ou de Resolução, ou indicação; .
II- ao Ministério PúblicO ou à_Advocacia-Geral d_ª _
União, com cópia da documentação, para que promovam a
responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e
ado tem outras mediçl&s_ decorre:o._tçs_ .de suas funções institu-·
cionais;
III- ao Poder Executivo, para adoün: as providências
saneadoras de car_áter_ disCiplinar e admiriístrativo decorrentes
do art. 37, §§ 2<? a.6<?, da- Constituição é demais diSpositivos
constitucion_ajs e legais aplicáveis;
·
IV - a Com.issãõ Permanente que tenha maio_r pertinência com a matéria, a qual incumbirá o atendimento do prescrito
no inciso anteriOr;V- a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização e ao Ttibq.nal de Contas da União, para as
providências previstas no art. 71 da Constituição.
Parágrafo único ... Nos _casps dos jncisos II, III _e V, a.
remessa_será feita pelo Presidente do Senado.
Art. so Aplicam-se a Comissão _de FiscalizaçãO e Coptrole as normas constantes do Reginierilo_JnternQ_pertinentes
as demais Comissões Permanentes, no _que nãQ_conflitate_m_
com os termos desta Rcsoluç;l.o, CO!Il exceção do.§ z~ 9-o art.
77 e dos arts. 91 e 92 d.o Regimento Interno.
Art. 6" ÜcQirendo_a hipótese de exercício concorrente
de competência fiscalizadora, por duas ou mais Co_{D.lss-ôes,
sobre os mesmos fatos, os trabalhos se desdobrarão em reu-.
niões conjurltas, por iniciã:tiva do Presidente de um dos órgãos
ou de um ou mais de seus membros .. _
_
_
\
Art. 79___ A Comissão de Fiscalização e ContrOle J!Oderá_._
(se houv.er motivo sUficiente, comunicar fatós inVeStigados à
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Comissão correspondente da Câmara dos Deputados, para
que esta adote" providência que lhe afigurar cabível.
- Art. s~ Esta _Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões-..:... Josaphat Marinho, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer
é favorável nos termos de substitutivo que apresenta.
Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno,
designo a nobre Senadora Júnia Marise para proferir o parecer
sobre o- projeto e as emendas em substituição à Comissão
Diretora.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Para emitir parecer. Sem_r_evisão da oradora.)- Sr. Presidente, _Srs. Senado~
res, o parecer do nobre e ilustre Seiiador Josaphat Marinho
vem ao encontro dos objetivos constantes da- iniciativa do
nobre Senador Mauro Benevídes. -Á ConstitufÇão da Comissão
de Fiscalização e Controle no Senado Federal, para fiscalizar
e acompanhar todos os atos do Governo, permitirá a esta
Casa uma grande oportunidade de análise de todas as iniciativas, a tos e programas elaborados e implementados pelo Governo Federal.
O parecer do nobre Senador Josaphat Marinho, portanto,
identifica no projeto a importãnéia de sua _aprovação. não
criando_ a Comissão de Fis_calização e Çontrole nenhum óbice
diante das demais comissões técnicas que int~gram hoje o
Senado da República.
-- -- Portanto~ o nosso parecer é favorável, pois o parecer
do nobre Senador Josaphat Marinho, oferecendo substitutivo,
vem aperfeiçoar a iniciatiVa dO nObre Senador Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 parecer
é favorável, nos termos do substitutivo do ilustre Senador
Josaphat Marinho.
·
Continua- em discussão o prOjeto. (PauSa)

_o Sr. J utahy Magalhães - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir o projeto.
~O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Tem V. E~•
apalavra para discutir. - - --

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, -~~o tenho
o parecer em mãos - isSo seria impossív"el I:'orque o mesn:o
foi Ofer-ecidO rieste morrtentó ;::_nem o subshtutlVO. Gostana
apenas de dirilriir uma _dúVida.
_c _ -=
_
_ ______:
Todas as comissões permanentes têm os mesmos poderes
que São atribuídos a e&sa Comissão de Fiscalização;_ C;3d_a uma,
de.per si, pode fazer a fiscalização, de_ntro dos hm_ttes de
sua competência, na sua área de atuaçao. Como agufamo.s
quando da criação de_ uma ~mi~s~? e~p~:ífica para fis~ah. zação, no caso de __ haver conflito de opmwes, de sugestoes,
de proposições e de determinações entre a comissã.o e~pecífica
de fiscalização e a comissão permanente, que Já tem esse
poder de fiscalização.
_ ~-.Se a COmissão de Assuntos Económicos, -por exemplo,
no exúcício do seu poder de fiscalização, cqnsiderar que --::vamos admitir - na área de privatização as obriga_ções do
Estado não estão sendo bem ~umpridas e que são necessárias
c~rtas medidas para corrigi RI~, e a· comissão de Fiscalização,
examinando o mesmo assunto, chegar a Conclusão diferente,
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que posiçã-o prevalecerá? Não haverá conflito entre a comissão
permanente e a comissão específica de fiscalização?
Faço essa indagação ao Senador Josaphat Marinho, porque sei que S. Ex" estudou a matéria, como sempre faz, aliás.
Quando tem que dar um parecer, sei que, antes, S. Exa examina a matéria. Por iss_o sei que ele poderá me dar a informação.

O Sr. Josaphat Marinho- O nobre Senador Mauro Benevides, ao apresentar o projeto, já ressêilvou a competência
das comissões específicas. Mas como as _comissões específicas
tratam de vários assuntos, tratam, normalmente, de apreciar
os projetes, S. Ex~ prevê a-Criação de uma cOmissão especial,
por assim dizer, exclusivamente de fiscalização e controle.
E evidente que se já houver uma providência adotada por
parte de qualquer comissão-específica, nãO haverá razão para
a Comissão de Controle e Fiscalização cuidar do assunto.
O projeto prevê, resSãlvada a competência das comissões específicas.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Numa linguagem mais
popular, eu diria que ela cobre as omissões.
O Sr. Josaphat Marinho- É possível. Ou toma a--inicia.:..
tiva da apuração de qualquer assunto sobre o qual ainda não
tenha havido a manifestação de nenhuma comissão, Peço a
atenção de V. Ex~ para um fato que me tem ocorrido desde
que dei esse parecer. Parece-me que essa comissão prestará
um grande serviço ao Senado, ao Governo e à_ sociedade
brasileira, se funcionar adequadamente_. Essa comissão substituirá o moralismo de circunstância, -de_ocasião, pela verificação
contínua e regular dos fatos da adminis_traç(\o. Ao invé_s de
proceder-se à apuração de fatos mediante escândalo, proceder-se-ia à verificação das irregularidades como uma função
permanente do Senado.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Concordo com V.
Exa nesse aspecto. Esse foi o ponto de vista: que expendi
quando da extinção -da Comissão de Fiscalização do Senado.
Não concordo com o argumento utilizado naquele momento,
de que havia sido concedido o poder de fiscalização a todas
as comissões permanentes, Oão ·sendo necessário que se Crí3sSe
uma comissão específica. Não concordei com esse argumento.
No entanto, ainda foi permitido que a ComissãO de Fiscalização sobrevivesse por um determinado tempo, antes de ser
extinta. Penso ·que o argumento de V. Exa é _corretO; e eu
sou-a favor dessa ComisSão. Agora, seria mã1siavorãvel ainda
se ela tivesse a exclusividade nessa área de fiscalização, para
se evitar possíveis conflitos com outras comissões. Admitamos
que essa Comissão chegue a se compenetrar do poder de
fiscalização qu-e o Congresso tem, e QUe nem senipre exerce.
Ela poderá entrar em choque com a comissão permanente,
que, tendo outros problemas a examinar, entenderá que aquele assunto não é tão importante. Aí, a comíSSâo -permanente,
por seus poderes, poderá procurar influencüii uma determinação dessa comissão específica.
O Sr. JosaphafMarinbo - E lembraria a V. Ex•, já
que essa matéria é de administração interria -da Casa, com
vistas ao bom funcionamento das comissões, que essa Comissão de Fiscalização e Conttóle poderia exercer a atiVidade
pennanente de verificação da ação do Poder Executivo, sem
anormalidades, sem escândalos, a apuração regular, que compete ao Congresso, durante a própria execução dos serviços
e das obras. Não é necessário oti Oão é conveniente sequer
que essa verificação somente ocorra a posteriori. Durante
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a re·aliza-ção dos serviços o Senado pode exercitar esse pÜder
de fiscalização e controle, concorrendo para a boa realização
das obras e a boa execução da administração pública.
O SR~ JUTAHY MAGALHÃES-'- Penso que poderíamos
transformar essa comissão em uma CPI permanente, que não
estivesse sob os focos ...
O Sr. Josapbat MariRhÕ-Exatamente. No meu entendimento, ela teria a grande virtude de proceder sem escândalos,
inclusive evitando a reiterada criação de CPI.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vejo que. felizmente,
concordamos nesse ponto. Essa era a idéia que eu tinha quando houve a modificação do J3,_egimento, e foi o motivo por
que manifestei-me contrário à extinção da Comissão de Fisca·
lização.
~O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Senador Jutahy Magalhães, a indagação de V. Ex~ foi -oportuna
e fOI eSclarecida pelo Ttobre Relator Josaphat Marinho. Mas
levo ao conhecimento de V. Ex~ e desta Casa que, além do
di§iposto no ~rt. 29 do Substitutivo-...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não conheço o Substitutivo.
.O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- É por isso
que falo. Estamos em discussão e essa é uma das razões por
que não se poderá votar essa matéria hoje. Apenas adianto
a V. Ex~ que o art. 69 diz o seguinte:_
"Ocorrendo a hipótese di exercício cOncorrente
de competência fiscalizadora por duas ou mais comissões. sobre os mesmos fatos, os trabalhos se desdobrarão em reuniões conjuntas, por iniciativa do presidente de um dos órgãos, ou de um ou mais de seus
membros."
O SR- JUTAHX MAGALHÃES -Essa é uma questão
que está colocada no Substitutivo. Veja V. Ex~, então, que
não foi sem razão que levei à discussão essa matéria.
Mas eu ainda preferiria que fosse da exclusividade da
Comissão de Controle, e Fiscalização_esse poder. ACho que
se deixamos de ter a Comissao de Fiscalização em razão do
poder que foi atribuído a cada comissão ... Talvez até tenhamos
aí uma questão de ordem constitucional. Peço a atenção da
Mesa e da sua assessoria, pois tenho minhas dúvidas. Parece-me que talvez haja um dispositivo de ordem constitucional
que atribua esse poder às comissões. Se não houver, o ideal
seria fazermos com que fosse apenas e exclusivamente da
competência da Comissão de Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como sabe
V. Exa, a maté_ria, está em discussão. De modo que V. Ex~
poderá, se quiser, encaminhar qualquer emenda à Mesa.
O Sr. Odacir Soares- Permife-ri:J.e V. Ex~ um aparte,
Senador Jutahy Magalhães.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Com muito prazer.
O Sr. OdBcir Soares - A inclusão dessa comissão, em
caráter permarierite, na estrutura das comissões permanentes
do Senado, como V. Ex~ já fríSou e foi ressaltado pelo Senador
Josaphat Marinho, é da maior importância. E essa observação
que V. Ex~ faz sobre ter essa comissão a exclusividade da
competência do controle da fiscalização também é muito im- ·
portante. Agora, acho também, nobre Senador Jutahy Maga-
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lhães, que seria importante se pudéssemos- não sel se isso
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
estaria subentendido pela palavra "atos" -ter a fis!.!alização
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, agradedos atos do Poder Executivo.
cendo inicialmente a gentileza do nobre Senador Ney MaraParec_e_-_me que a expressão "'atas", de cerlo modo_, ou
nhão, quero pedir a atetlçâo desta Ca:sa e, através dela, _do
amplia, sem limites, a competência da Comissão,_Ou a restrin- Senhor Presidente da República, para um dos aspectos cruciais
ge. Lamentavelmente, o substitutivo que foi apresentado_ não
da vida nacional, que é a falta de habitação. O Governo
está incluído na Ordem do Dia; não p_9demos,__portanto. dtscu- agora anuncia a destinação de uma grande verba, através
ti-lo. Mas, quem sabe, a partir da observação que V. Ex'
da Caixa EcOTtômica Federal, para ·atender a esse reclamo
está fazendo, fosse oportuno introduzirmos, dentr_e as compe- popular.
tências da Comissão, aquela de acompanhar a- execução orça-Gostã.ria, Sr. Presidente, de incorporar aos Anais-da Casa
mentária da Uniã_o, cõmo-acortte-ce nos Estados Unidos. Esta este apelo, para que se observe o_ que ocorre no Bairr:o das
Comissão que estamos criando, na forma do--própriO_ ~egi Pedras, na Cidade do Rio de Janeiro. Ali existem duas glebas,
mento, pode desdobrar-se em subcomi~sões~específi~as, ape- Onde figuram 12.132 apartamentos projetados pf:la Caixa Ecosar de, no projeto do Senador Mauro :j3-cncvides, não e_star
nômica Federal, sendo que 1.548 já foram construídos.
prevista essa faculdade. Parece-me _que o Rcg_imento I~t~roo _
Os apartamentos projetados e já construídos estão pronjá prevê o de_sdobramcnto de comi~sões perman~ntes, em sub- tos e fechados há alguns anos. São de bom padrão e dependem,
comissões, no caso, de caráter permanente ou de carater tran~ para sua comercialização, primordialmente, da conclusão das
sitório. Considero que V. Ex• levanta urna questão importante
obras de infra-estrutura e urbanização.
e gostaria de sugerir que na discussão fosse explicitada a comVizinha ao empreendimento e localizada à margem do
petência de a Comissão tambt:!m acompanhar, co~ todas _a~ Rio das Pedras, entre a Estrada Velha de Jacarepaguá e sua
conse-qüências decorrentes, _a execução orç_ament~n~~ que pa- vã.riante,_situa-se a Comunidade do Rio das Pedras: assentarece-me urna das questões mais importantes ·deste País. A
mento com características subnprmais, onde hoje residem
execução orçamentária começa com -a pu~licação de editais mais de 85.000 pessoas, incluindo Areal 1 e II. Nas faixas
de licitação, que vem com a própria concorrência, depois, ao longo das duas- vias, encontra·se um comérCio tom certo
com a homologação, preços e, por fim, com a obra sendo dinamismo e de caráter popular, mas que serve, em alguns
executada nos prazos previstos ou fora deles. Os reajustes, casos, às farnflias de rendas mais altas dos condomínios, localiem decorrê_ncia da inflação, às vezes não estão previstos nos zados nas encostas vizinhas.
contratos, nem em bases que não se identifícanl com a austeriA reativação do empreendimento criará -nõvas oportudade que os atos públicos devem merecer. Agradeço a V. nidades econômicas na Comunidade do Rio das Pedras, pela
Ex~ o aparte que me concedeu_.
vizinhança de considerável_ mercado consumidor, ofertante
de empregos e contratadora de serviços de instalação e manutenção. A implantação do projeto, por certo, criará, também,
O Sr. Josaphat Marinho- Permite·me V. Ex' um aparte?
a base econômica para as ações de regularização fundiária
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Ouço V. Ex• com
e urbaní_sti_ca, que transformarão aquela comunidade num
muito prazer.
bairro popular.
Como já assinalado, a reativação do empreendimento
O Sr. Josaphat Marinho- Quero apenas dar uma infor_e a implantação_ do projeto estão dependendo, primordialmação, diante da indagação formulada pelo nobre Senador
mente, da conclusão das obras de infra-estrutura e urbaniOdacir Soares. Urna das atribuições da comissão consiste,
z:ação, e, nessa questão, será importante a atuação da Prefeiprecisarnctite, em apreciar a compatibilidade da execu_ção or·
~ura MuniciPal do Rio de Janeiro nO que tange aos aspectos
çarnentária com os planos e programas governamentais e desde uso do solo, destacadamente na regularização da comuni- _
tes com os objetivos aprovaaos em lei.
dade do Rio das Pedras.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço a sugestão
No empreendiffiento da Caixa, já construído, estão imobírlzados_ 60 milhõ_es de dólares, faltando ainda investir, pa:ra
do Senador Odacir Soares, como também a explicação dada
obtenção_do habite-se e sua comercialização, cerca de 10%
pelo Senador Josaphat Marinho.
Sr. Presidente, poderíamos, assim, apresentar algumas
desse valor.
__
,
emendas, mas não irei fazê-lo porque elas teriam que ser
Aqueles apartamentos prontos, fechados e sem condições
apresentadas antes do final da discussão. Co_mo_não tenho
de habitabilidade são uma afronta às famílias que anseiam
por uma solução d-e ffioi-adút..
-.
o substitutivo em meu poder, prefiro não faz_ê-_l_as_._
Espero, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
as autoridades __integrantes do Poder Executivo e da Caixa
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Gostaria
Econômicã Federal dêem a de-vida atenç<'!o _a este apelo, que
de lembrar aos Srs. S~nadores que se o substitutivo for api-6-=vem solucionar, em parte, o drama da falta de habitação no
vado amanhã, o projeto será submetido à turno suplementar,
quando ainda poderá receber emendas.
Rto de Janeiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Encerrada a_ discussãQ.
A votação fica adiada por falta de .quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está esgo·
a palavra ao Sr. Senador Ney Maranhão.
tada a matéria constante da Ordem do Dia.'
·
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
Há oradores inscritos.
seguinte discurso.) - Sr. P"iesidente, Sr.;s e Srs. ~enadores,
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Canlargo.
ocupo a tribuna do Senado Federal para comunicar que apreS. EX~" não se encontra em plenário.
sent_are! a seguinte_ emenda à lei complementar do IPMF.
Concedo a palavra ao Senhor Senador Nelson Carneiro.
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O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. President_e,
Srs. Senadores, farto noticiário estampa-se nas manchetes de
Ao projeto de Lei da Câmara n" , de 1993 ,Complementar (Projeto de Lei n" 153, de 1993 ~Com - quase todos os jornais, desde os meados de maio, dando conta
das greves_, passeatas e outras manifestações de descontenplementar, na Câmara dos Deputados). que "institui
tãmento que lavram cm quase todos os setores do serviço
o Imposto- Provisório sobre a Movimentação ou a
· público federal.
Transmissão de Valores c de Créditos e Dir"eitos de
Tais clamores se levantam ou em decorrência dos_baixos
Natureza Financeira·-- IPMF c dá outras Piovidénsalários e vencimentos, ou da falta de meios e de equipamentos
cias".
necessários à normalidade e eficiência dos serviços específicos
de importantes se tores públicos, ou, finalmente, devido à lentiInclua-se no art. 23 o seguinte § 1", renumcrarido-se o
dão_do Governo em definir Os iriâices de reajustes que, de
atual parágrafo único para § zo:
resto, já deveriam estar prevalecendo, a partir de maio do
corrente an9. __ . ________ ·-·-- --'--'-- _
"Art. 23. .. ......................... - .... ~--------·-~
O pior é que as águas tornam-se turVas, não tanto pela
§ 1" Do produto da arrecadação dO IPMF serão
gravidade do problema, que pode ser superado, quanto pela
destinados trinta por cento para aplicação exclusiva
ação nefasra e impatriótica daqueles que cuidam poder tirar
na irrigação da Região Noideste, mediante programaproveito de pescarias em águas _turvas.
ção dos recursos com a participação dos órgãos e entidaEntendo que o País perde muito com as crises, qtie não
des interessadas, na forma como dispuser, no prazo
temos sabido administrar e, sobretudo, que não temos tido
de trinta dias, o Poder Executivo. - Q çuid_ado de encurtar. Mas corremos o risco de tudo perder
§ 2"
se, em meio à crise, perdermos, também, o bom senso. E
é em nome do bom senso que pretendo abordar as inquietações
acima aludidas, começando por destacá-las pela especificidade
dos setores de onde provêm.
Justificação
Comecemos pelo setor das Forças Armadas. Todos os
problemas que afetem esse importantíssimo setor público, estão fielmente retratados - de forma elevada e respeitosa
A seca do Nordeste brasileiro não é uma exceção, é uma
e disciplinada - no artigo assinado pelo Tenente-Brigadeiregra. Infelizmente, tem faltado vontade política para resolver
ro-do-Ar Ivan Moacyr da Frota. O cítado artigo, embora destiesse problema, que, além de nordestino, é tamb~nl nacional.
nado ao público interno de duaS revistas de circulação restrita,
Assim corno os Estados Unidos da Améiica transforlogrou repercutir, igualmente, em jornais destinados ao granmaram a Califórnia no maior produtor de alimentos daquele
.
de público.
país, pela irrigação, ri6s pOdemos transformar o NOrdeste no
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não há nada a acrescentar
celeiro do Brasil, com excedentes_ para exportação.
nem a retirar, no citado documento.
Com a irrigação, virá a fartura e a agroiridúsiria, e acaba~
Nele, também, nada há de_surp_reendente. Outras autorirão a fome, a miséria e a "indústria da seca".
da__des militares, em mais de uma circunstância, já tiveram
Por isso, é esta a oportunidade de propormos que 30%
o cuidado de levar ao conhecimento do Presidente da Repúdo produto da arrecadação do IPMF sejam destinados, exclusiblica os problemas nele fielmente retratados. Aqui mesmo
vamente, à irrigação do Nordeste.
desta tribuna, eu já tiVera ocasião_ de afirmar há cerca Qe
Esta é a hora de os polítícos, principalmente os nordes~
um mês:
tinos, dizerem se querem realmente resolver os problemas
nordestinos.
O Nordeste não é problema, como quer fazer crer a mídia,
_ ... "Entendo que_constitui dev_er de todos concorfinanciada por inter-esses- oligopolista-s lOcalizados nõ-Sudeste
rer para que as Forças Armadas sejam resguardadas,
brasileiro.
-não apenas de penúria de equipamentos que devem
O Nordeste tem sido solução para o País, acarretando
habilitá-las ao melhor 9esempenho de suas funções?
benefícios generalizados para esta Nação, porquanto aprecomo, também, dos constrangimentos salariais que essenta:
morecem o ânimo de seus in~egrantes, pod.endo comI) superávit na sua balança comercial com o exterior;
prometer a disciplina e o tnoral da tropa."
2) superávit na conta petróleo;
3) superávit na indústria químiCa.
O que me surpreende, pois, Sr. Presidente, é que até
Pontos nevrálgicas para o festo do País.
agora, essas advertências não tenham sido consideradas, nem
Portanto, o que queremos, é encontrar mecanismos eco-. levadas na devida conta, a ponto de induzir um oficial da
nômicos que retirem da miséria, quase absoluta, quase 20
responsabilidade do brigadeiro Ivan Moacyr da Frota a erguer
milhões de brasileiros.
"um brado de alerta à Nação e um apelo aos cidadãos dignos
Os recursos- que advirão do 1PMF, não representam 10%
deste País."
dos subsídios à indústria paulista anualmente.
Que o Exceleiitíssi.DiO seD.hor Presideri.te da RepUblica _
Por isso, conclamo os eminentes Pares a apoiar esta iniciasaiba interpretar essa manifestação, com- toda a serenidade
tiva que representará a redenção de nossa região.
e, sobretudo, com a máxima prontidão de espírito, de sorte
Muito obrigado, Sr. Presidente.
a--sanai definitívamente_ os problemas que a provocaram.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Corieedo
Por outro lado, no que tange ao problema do soldo dos
- militares, não vejo- õUtrâ Solução senão aquela que, no meu
a palavra ao Senador Odacir Soares.
EMENDA ADITIVA
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pronunciamento a que_acabo de aludir, tive o ensejo de propor:
"É pois meu entendimento-que, adotada essa linha
de interpretação (a que a Constituição só cogita de
isonomia salarial para cargos e atribuições iguais e assemelhados) e, com fundamento na especificidade e singularidade das atribuições que envolvem a car!eira militar podem os Chef(.!s Militares dar o desejáv.il encamí- ·
nhamento do problema, elaborando uma tabela de remuneração específica para o setor e submetê-la à aprovação do Governo ,. .

No que diz respeito ao reajuste dos servidores civis, cUjas
agruras todos nós reconhecemos, tudo que esperamos é que
o Governo também reconheça c, em assim fazendo, ãdcite,
de pronto, pelo menos estas duas providências básicas:
- a definição imediata e justa do índice dQ reajuste;
- a rápida comunicação de tal decisão às lideranças das
classes que hoje estão em greve.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V .-Ex~ um aparte-?
O SR. ODACIR SOARES - Com. muito prazer. nobre
L(d_er Mauro Benevides.
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O SR. ODACIR SOARES- Senador Mauro Benevides,
eu gostaria de agradecer o aparte de V. Ex' que engrandece
o meu discurso por duas razões básicas. A primeira, pela
impoTtância de V. Ex~ no Senado da República, não apenas
corno Senador combativo e atuante, mas também pelo fato
de representar aqui a maior Bancada partidária do Senado
Federal, o PMDB, e, nessa condição, V. Ex~ aparteou o meu
discurso. Segundo, pelo fato de que toda a Nação sabe~ particularmente o Senado, do empenho que sempre norteou todas
as ações de V. Ex~. quer como Senador, quer corno Presidente
do Senado, no sentido de dar pronto atendimento às reivindicações, quaisquer que fossem elas, dos servidores públicos
civis e militares deste País. Refere-se oportunamente bem
V. Ex~ à aprovação da última Mensagem do Presidente da
República, relativa ao adiantamerito da última parcelá. de reajuste salarial que nós, sob a Presidência de V. Ex•, tivemos
a oportunidade de aprovar com rapidez e com urgência urgentíssima. De modo que, V. Ex~ tem todos os títulos para, com
a sua palavra, consignar esse_ apoio ao meu discurso que,
na realidãde, reflete uma preocupação de todos nós.
Sr. Presidente, nas negociações dos índices de reajuste,
espero que o _Governo evite a contradição de regatear com
avareza em torno dos tetos possíveis, quando a imprensa já
tornou público o pensamento da Ministra Luiza Erb:Odina.
que parece refletido no peil:samento de seus assessores, que
estariam apostando num reajuste de 97%, que tem o nosso
integral apoio.
Com efeito, o Jornal do Brasil do último dia 13-de maiO
é quem assim afirma:

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Odacir Soares,
no momento cm que V. Ex• se reporta à necessidade, que
reconhecemos ser imperiosa, de se promover o reajuste dos_
servidores civis e militares da União, eu diria a V:_ Exa, pelo
"Segundo o Secretário-Adjunto da Secretaria da
que constatei hoje em Brasnia, que há tÚna ixtraordinária
Admi_I_listração Fcderal,_Paulo Sandroni, a Ministra deexpectativa no anú-neío desse percentuaJ, ã- qUe-V. Ex~ alude
fende esse índice _de 97% porque quer recuperar as
como sendo realmente a primeira exigência daqueles que aqui
perdas salariais do último quadrimestre. Os 97%, de
estão, pelas ruas de Brasflia e, naturalmente, em outras cidaacordo com Sandroni, vão representar gastos com pes':'
des brasileiras, a espera de que o Governo anuncie -efetivasoai, em junho, de 74,86 trilhões de cruzeiros, o que
mente esse aumento. Estaiiios certos de qUe o Presidente
representará um percentual de participação na receita
Itamar Franco não pode protelar o anúncio e, até mesmo,
líquida da União apenas de 42,77%. A Secretaria da
para que se restabeleça absoluta tranqüilídade nos lares dos'
Administração Federal - continua o Secretário-Adservidores civis e militar~s_ da União. V. Ex~ sabe que no
junto- está projetando para junho uma arrecadação
penúltimo aumento dos servidores, quartdo tinha ainda o priVF
de 175 trilhões de cruzeiros. O percentual de 42,77%
légio de presidir esta Casa, demonstramos inequivoCamente
em relação à receita da Uníão, de acordo coni Paulo
o nosso propósito de aprovar as iniciativas do Poder Executivo
Sandroni, seria inferior aos 47,5% registrados em feveneste tocante. Se V. Er bem se lembra, nós, do Senado
reiro deste ano, quando o reajuste de 100%, concedido
Federal, aprovamos em apenas algumas horas e fizemos cheem_janeiro ao funciónalismo, íffiplicou gastos com pesgar, no-mesmo dia, às mãos do Presidente da República,
soal de 27 trilhões para urna receita, no mesmo mês,
os autógrafos respectivos, garantindo, portanto, a sua sanção,
de 57,9 trilhões."
para que ainda houvesse tempo de que os aumentos fossem
incluído~ na folha de pagamento do respectivo mês. Portanto,
Ê o contrário do que alguns setores do Governo afirmam.
quero dtzer a V. Ex" - em meu nome pessoal e como Líder
Sr. Presidente, Srs. Senadores, além da presteza e da
da Bancada- que com relação a qualquer mensagem presirnáxim~ urgência na análíse e equacionamento da questão
dencial que chegue a esta Casa, favorecendo serVidores civis
do re?Juste de servidores civis e militares, o que, por último,
ou militares, o Senado Federal se posicionará com aquela
cO?._Vem encare.c~r ao Sr. Presidente da República é que ele
digmdade, com aquele civismo e com aquele estrito sentido
eXIJa de seus Mtmstros da Fazenda e da Administração Federal
de dever, aprovando as proposições e restabelecendo, dessa
que ambos rezem pela mesma cartilha.
maneira. aquela confiança que deve existir dos- servidores militares e civis nos poderes constiiuídos--V. Ex~. no instante
O Sr. Ney Maranhão- Permite V. Ex• um aparte?
em que traz esse tema à discussão no Senado Federal, encontra
O
Sr. Josapbat Marinho - Permite V. EX" um aparte?
em mim os mesmos propósítos a respeito do assunto. HaveO
S~. ODACIR SOARES- Ouço 6 nobre Senador Ney
remos de nos reunir em sessão ordinária; extraorâinária ou
Maranhao; em segmda, concederei o aparte a V. Ex\ nobre
o que seja, para, no menor espaço de tempo possível, garanSenador Josaphat Marinho.
tirmos a aprovação do aumento, possibilitando, portanto, a
sua inclusão na folha do mês de maio, favorecendo, dessa
O Sr. Ney Maranhão- Senador Odacir Soares, V. Exa
forma, 1. 400 mil servidores da União.
está trazendo, nesta tarde, ao Plenário do Senado um assunto.
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de máxima importância para o debate. Quero solidarizar-me
Lembro-me inclusive de que, no Plano Económico do
com V. Ex~ nos números c no que está dissertando no seu
Ministro Eliseu Resende. além do contingenciamcnto de des-::
pronunciamento. O problema. Senador Odacir Soares, é que
pesas públicas, previa o Governo- para, inclusive, financiar
o cobertor está curto: quando o colocamos na cab_e_ça, sentimos
as obras sociais que ele deseja construir- montar uma estrufriO nó pé; q-Uando cobrimos o pé. sentírúos frio na cabeça.
tura de combate à sonegação--ou unra estrutura de otimização
Sabemos as dificuldades que existem cm todos os setore~.
à arrecadação, de modo que pudesse o Governo acrescentar
como por exemplo, no da infra-estrutura. Em todos os_setores
à receita prevista, no Orçamento para 93, recursos da ordem
do País, a _dificuldade é_a falta di! verbas. __ E_não tenha dúvida
de, pelo menos, US$ 10 bilhões. No entanto, estamos vendo,
de que todos estamos aqui para apoiar, como muito bem
neste momento, que a sonegação se alastra cada vez mais
disse o Senador Mauro Benevides, a Mensagem que vier do
pelo País e a estrutura da Receita Federal, inteiramente des_Executivo para o aumento aos civis e aos militare-s. O que
mobílizada, desmontada pelo fato de se estar desprofissionadefendo, Senador Odacir Soares, é que tem que haver um
lizando. Vemos, também, o Governo afastar-se cada vez mais
diferenciamento com relação ao militar. Até agora, a isonornia
da meta de aumentar a arrecadação em, pelo menos, US$10
não foi cumprida. Essa i a verdade nua _e crua. A Nação
bilhões.
gasta uma fortuna com esses funcionários, mas eles não receDaí por que, na realidade, um dos objetivos do meu
bem a remuneração à altura do que merecem. __ Mas há uma
discurso é que o Governo tenha uma fala única nesse setor.
diferença: para cs·scs funcionários militares, a hierarquia está
A Ministra da Secretaria da Administração, Luiza Erundina,
acima de tudo. Se se quebrar a hierarquia, quebra-se a espinha
diz que o Governo pode conceder um reajuste, com uma
dorsal. E sabemos que es~as dificuldades por que passam as
recuperação da perda do último quadrimestre, de 97%, porForças Armadas não são apenas na área da remuneração,
que esse reajuste só vai ter uma incidéncia sobre a receita
mas também com relação aos equipamentos, que estão obsolede 42,77%.
tos. Existe muita gente pregllrido a diminuição das nossas
Concedo o aparte ao Senador Josaphat Marinho.
Forças Armadas. Estamos vendo agora a preocupação do goO Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Odacir Soares.
verno e d<! todos nós na fronteira com a Guiana. Os americanos
de princípiO, peúnita-rile Uma ressalvei-em face de aparte cjue
já estão lá de olho. E, amanhã, queira Deus que hão aconteça
lhe foi dado. Nem todo!:> estamos nesta Casa para aprovar;
coisa pior. Nossas Forças Armadas estão desaparelhadas. Não
todos estamos para examinar e discutir; aprovar, se convesomos nós quem estamos dizendo, são os chdes militares.
rtíeri.te; discordar, se necessário. Por outro lado. V. Ex• faz,
Tenho notícias, inclusive, de que nas áreas de segurança naciocom muita oportunidade o discurso; contudo, parece-me que
nal, nas nossas fronteiras, no-Sul, tanques de combate estão
suas palavras vão cair no vácuo. Não há como o Governo
desabastecidos, com aranha e lagartixas lá dentro. Então,
re-solver nada enquanto não deliberar sobre a situação crucíal
Senador, a nossa preocupação ê_ não só no sentido de darmos
de sua própria estrutura. Ainda, ontem, o Presidente da Repúum reajuste, um ordenado condigno _à nossa ofic"ialidade, às
blica deu uma nota, reconhecendo a divergência dentro do
nossas Forças Armadas mas, também, de dar condiçõc_s do
Ministério e pedindo aos que não estão satisfeitos que se
seu re_aparelhamento._Num País como o nosso, cuja educação
retirem. Mas como isto vai cOfitinuár, Se o próprio Presidente
enfrenta tantas difiCuldades, os nossos convocados têm um
da República reconhece que há urna controvérsia intefrla-no
ano de convocação. V. Ex• sabe que outros_ exércitos_ do PriGoverno? Há uma direita e uma esquerda- ainda que não
meiro Mundo - o Estado de Israel. por exemplo - adotam
sejam ideológicas atropelando e perturbando a ação do
dois anos de serviço militar. Diminú:ímos de um ano para
Presidente da República. Sua Excelência, ao ínvés de usar
seis meses, Senador. porque o dinheiro não dá, Os quartéis
seu poder de nomear e de demitir, fica indeciso. Enquanto
não têm dinheiro para alimentar os nossos soldados. Ê uma
isso, a Nação é prejudicada, pois os funcionários não" -têm
situação de penúria, muito ruim para a hierarquia militar,
a solução daquilo que reclamam; os operários não véem devipara esses homens que_ foram formados para defender o Brasil,
damente as soluções encaminhadas. Tudo, enfim,_na instabias nossas fronteiras, na hora em que for necessário·. Era ess_e
lidade e, nessa instabilidade, nada se constrói.
o aparte que cu queria fazer ao discurso de V. Ex•
O SR. ODACIR SOARES- V. EX' tem inteira fazão,
O SR. ODACIR SOARES - V. Ex• tem inteira razáo,
nobre Senador Ney Maranhão. O GovernQ vem sempre res- -Senador Josaphat Marinho. As suas ponderações estão aqui
refletidas em duas posições antagônicas den~ro do Governo.
pondendo com o argumento da insuficiência da arrecadação.
De -um lado;o Governo, através da voz autoriZada do Ministro
Na área de arrecadação e de despesas públicas, asTnfOrmações
da Fazenda, Eliseu Resende, dizendo que a receita não persão as mais contraditósias e conflitantes: Penso que, neste
mite um reajuste de 97%; de outro, temos a voz autorizada
momento, o Governo fica Sem esse discurso, na medida em
da Secretaria da Administração Federal que concentra nas
que a própria Secretária da Administração Federal se encarsuas mãos toda a estrutura administrativa do País; e, em decorrega de desmentir os órgãos fazendários do Governo c o Ministro da Fazenda, quando afirma que o percentuaL de aumento --rênCia disso, é obrigadã a- ter conhecimento técnico específicOdessa estrutura, dizendo que o Governo rtão só pode como
de 97% teria uma repercussã-o, a· partir de junho, na receita
deve, urgentemente, dar o aumento de, pelo menos, 97%,
líquida da União. Contrariamente, afirriia o Governo que
porque a repercussão, ao contráriO do que diz o Ministro
esse percentual seria apenas de 42,77%. quando, em fevereiro,
da Fazenda,~ apenas de 42%, portanto, inferior àquela reper--essa repercussão já fora de 45%.
cussão verificada em fevereiro de 47%. O que diz V. Ex~
Sabemos que, neste momento, a Receita Federal está
está aqui retratado. Estamos falando em aumentar a _Receita
sem o seu titular. O Secretário foi exonerado e, até o presente
Púolica, quando todo o Brasil, atônito, observou, na semana
momento, o Governo não cons_eguiu nomear o titular daquela
passada, ou há dez dias, o Secretário da Receita Federal ser
importante Secretaria, visto que é a encarregãda de prover
demitido. Todavia, até agora, até este momento em que estou
a receita pública com os recursos necessários ao financiamento
~azendo e_ste discurso, esse cargo ,da maior relevância para
da máquina administrativa.
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o País, da maior relevância para O chamado acerto fiscal do
País, está desprovidO.

O Sr. Josaphat Marinho- E anote mais V. Ex~: a imprensa publica - e níriguém esclareCe - que há conspiração de
ministros contra ministros. Uns se reún_e -_ontt·a os outros,
e todos continuam no Go_verno.

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex• tem razão. Na rea1ida·
de, o nosso Direito Adminístrativo e Coflst_i{ucional, de certa
maneira, agora, foi ditado com essa figura daquele que se_
deve retirar. Naturalmente, presumo que, quando o Presidente diz que aquele que não estiver satisfeitO se_têtire, Sua
Excelé:ncia, implicitamente, está dizendo que, aquele que não
estiver satisfeito, aO se retirar, lavra, não o seu pedido de
demissão, de exoneração, mas o seu próprio ato. Seria uma
exoneração autoproclamada, tanto do ponto de vista formal
quanto do material, que não existe nem no Direito COiiStitu_~
cional, nem no Direito Administrativo.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~ me V. Exa um aparte?
O SR. ODACIR SOARES- Ouço V. Ex• comprazer.
O Sr. Jutahy Magalhães- No meu aparte. não vou procu~
rar dar respostas a to_dos os problemas aqui levantad.os; limitarroc-ei em falar, pois, estou inscrito para me· pronunciar posteriormente. No caso _de um funcionário, Chefe da Receita,
ser afastado, ela não pára de funcionar porque um _o_u_tro não
foi riõmeãdO Cm S:egi:iiâa. A Receita tem um quadro e esse
está atuando e _àgindo de acordo com a sua competência.
Não é o fato de ser nomeado ou não um substituto que_ fará
com___que a receita da União diminua. E111 segundo lugar,
quando V. Ex~-Iala nesSa figura administratiVa, no ~egíme
presidencialista, o Presidente da República demite o ministr_o,
se achar que ele não merece-mais a sua confiança~ ou o-ministro
pede exoneração. Existe a figura do pedido de demissão, do
afastamento por vontade própria. Essa a condição que tem
de continuar existindo no regime presidencialista que, infelizmente, prevaleceu com o plebisdto. Posteriormente, conversaremos.
O SR. ODACIR SOARES- Obrigado, Senador Jutahy
Magalhães.
_
Todos sabemos- isso é recente -que_, no Plano Econômico do Ministro Eliseu Resende ou do Presidente Itamar
Franco, está colocada a absoluta {l.Ccessidade de o Gover~o
ampliar a receita do TesourO. S_e_tudo correr ben;1, o Governo
pretenderia aditar _à re~_ita, pelo menos,lO bilhões de dólares.
E claro que V. Ex~ tem r3zão, quando se sabe que as estruturas
devem funcionar; sabe-se, também, que, até na imprensa de
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hoje, certos setores de partidos que apóiam o Governo se
queixam de que a máquina administrativa não funciona, porque funcionários. de quarto, terceiro e segundo escalão até
agora não foram nomeados. Imagine V. Ex\ não se· nomear
o Secretário da Receita Federal, o homem que tem a sf a:
incumbência de fazer a arrecadação das receitas da União
·necessárias ao provimento das despesas!
·O Sr. JosaphatMarinho- E V. Ex• não deixe de acentuar
que há muita gente pressurosa pelos decretos.
O Sr. Jutahy Magalhães - Há outros pressurosos- para
que não saia o decreto.
O SR. ODACIR SOARES - Tudo é verdade. Temos
o secretário indicado e não nomeado, que é o tributarista
Osires Lopes Filho. Segundo a imprensa, foi indicado pelo
Secretário Geral da Presidência, com apoio do Ministro Maurício Correa, po.rém, o seu pedido vetado pelos chamados
setores da esquerda do Governo, que teriam movimentado
os servidores da Receita Federal.
o rato fundamental é que não passa pelei cabt!ça de ninguém, neste País, que a Presidência da República possa fundo·
nar sem o Presidente, o Ministério da Fazenda sem o Ministro
nomeado e, em conseqüência, a Secretaria da Receita .sem
o Secretário. Apesar de a Receita existir, formalmente, o
Governo tem dito, diagnosticado, fotografado dois grandes
males ali existentes, que seriam a não profissióilalizaÇáo e
a ausên_cia __de fiscªis. O _Gover_no vem tefl!ando admitir dOis
ou três mil fiscais, baseado num concurso anterior, mas as
pessoaS que não são concursadas, que desejam participar de
um novo concurso já protestaram, entraram com um mandadq
d~ seiurança, e- assim por diante. O fãtó é qu-e a Receita_
Federal, o principal órgão de arrecadação do Estado brasileiro
está sem Secretário. Portanto, não passa pela minha cabeça
que a arrecadação, ao invés de diminuir, esteja crescendo.
Prosseguindo, Sr. Presiâente:
Além da presteza e da máxima urgência na análise e
equacionamento da questão do reajuste dos servidores civis
e militares, o que, por último, conv_ém encarecer ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República é que Sua Excelência
-exija de seus Ministros da Fazenda e da Administração Federal
que ambos rezem pela mesma cartilha, melhor dizendo, que
ambos rezem pela mesma tabuada, quando abordarem os limites do possível e do impossível, em termos d_e percentuais
de reajuste do funcionalismo público federal.
Era_ 6_9ue tinha a.dizer •. Sr._Preside~te.
..

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO.
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f.ti.H j.,ol>~dam•:..-.te X)brc qual~lll!:r indil-c. ::.c=u:; ~~ contilo1:.tnc.1o OIJm reajuste de

au.tm

3

~::-·.

s~·l!uttt.!o

•) set:n:lârio-adinpOOtnr.lo j) ~,_,,·emo de iniciar as JUnlO d:.; -St."';n:t.a:i:t d3 Admiai,.._
k';,;...·ü~-~\.") -t.'l'iltomú do·rl!".tju~te
tr.t..;5o Federal. PauHJ Saodrooi, a
SJ.bn.1J _Q~-.tc_ mÇ_~ po.tr::t S(T'oidores mm1~1r.1 dâcndc t.~le i=dict por·
O"Í) c mílita:-cs. A mmiào que
QUC' quer l't('Upt:rar :.t) perdas :.ao.t;..t\a prt:,J~ta -j,:Jrn e!.fa semanl\,t
't.al~ do Uhimo quadrime!>(~.
cncre o~ minb_t_ro_s de Mministra· I.J,&oj"~6o - O~ 97-,t.. de
çlo~ Fa.zcnda. Trabalho, Plancja·
com Sandrurti. \àO.R-pn:-
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Stn~!'l~IOS c::NTI peswaJ. 1!1t1 junho, e CrS 74. 86 Enlhões. o que.
repr n :mi um perttntual de
panicrpar;ão na reCeita. de
42~n•;,_ A Secrt1arfu de: Admi·
nistr.tr;ão Federal estã projct:~ndo
par<~ junho um;:~ am:cadar;ão de
CrS 175 trilhC...-s_. O r-.:rCrotuJI de
4:!. 77"/, em relação 3 n'\."l'Ít:l d3
União. de :~cordo C(lm Sandroni.
seria inferior a~ 47_5•,, n=gis.tioldos em revenír('l ~1c ano. qu.1n·
do o reaju~tc de 100"4 concedklo
em janeiro ao runcionalismo impücou gastO\ com ~I de CrS
27 trilhões. paro uma retttta no
inesmo mês àe crs 57.9 rnlhôcs.

Em São Paulo, paralisação geral
A gmoe dos

zenda. que pararam ontem. po-

se amplia e
arnaç-a parar a CJptlat. Ao todo.
29 dos 4:! ho>pirais públicos do

dem conlinuar !toC'm comparccrr
ao lr.Ibalho.
O governador Luiz Antóoío
Fle~ry Filho condicionou qualquer neyociação- ao lCnnino dz
p;.m.Jlísaçõc:s e deu pm.zo atê ho;c
par:~ os se-rvidores voll;:m:m ao
trabalho. Ca.o;o is."!!. não ocorra.

:IÃO P,\l LO ~'-~ ~ad aaã.

estado csrão cm ~- segundo o
Sind>2úde c. dos 8 mil médicos.
6.500 cruzaram os braços. Na
área da Educ;w;ão. ttrca de ~-
dos ~ mil runcitmáriOs aderiram
ao mO\ imcn1o E os. lO mil metro,.i.;,j ril.h aiTk."'.JÇ~m parai hoje por
1~ hora-...
Amanhã. ~=- :a vez dos SC'fVi..
dores doi S«r=ria da Agricullur.t faltTClll ~ de advtrténcia
umbCm por !4 bons. Os carc:emr~ se rc:Vnem e dc-\'em confir·
mar para ~~unda-fcna a par.ali-saçào da caltgoria. Os
funciórt:lrKh. dJ Secrtlaria d3 Fa--

de amcaç-J rontrat<u SC"n'ÍI;OS- ~
so•Udc da mie particular. Flrury
otendro a or~na de reajustes en-J:!'l• e 54~~. feiúl a'os funcio-niniOs. do HO!.pital das Oinicas.. a
100v> <>s ><tVidores doi Saúde. A
pr~ do governador não foi
actita.

-tre

Enqu:mto a situação no es-tado
chego:.~

a um impasse. o prefeito

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo

a palavra ao nobre Senador Jutahy

Magali!_~~~-

____-:______ __

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB.:.:. BA. t'fonuncia

o seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, Sr•s. e_Srs. Senadores,
fiz questão de ficar até o final desta sessão,_ poi(jue estava
na expectativa de que fossem abordados hoje .. alguns assuntos
de natureza política no Plenário, que são da maior importância
para o exercício democrático da Oposição. Somente agora,
com o ·discurso do Senador Odacir Soares~ tivemos algumas
manifestações sobre temas que deveriam ter a repercus~o
que merecem. Nos últimos dias, temos lido e ouVido ID\Jitos
comentários a respeito da existência de grupos dentro do Governo. Ora, Sr. Presidente, isso já foi desmentido, inclusive
por aqueles que são apontados como pertencentes a um desses
grupos. Mas o desmentido não tem repercussão. Não podem
existir, num governo presidencialista, grupos "i"OeOlógícos -con-

flitante~.

doi c-•pirol. l':lulo M•luf c<lll«deu
um abono de- JO•~w para os servido= da mie municipal de saúde.
Moluf dc1l como juslif!Cniva a
··.oo<=rp- que: vivem os médicos "por motivo do movuncnto
_!rC"\i!ó.ta cm outras ofCiiiSo-.

O

Os Rn'idorn pittlicos lt:
~· ... (;....., ...,.,.. . . lm-t'
IMitra. após njrita~ 1 ~·
clr ...;.... salarial

.,......oda
c-,..,

po1o prmoodor J.,-. -.. 15%_trio_

........... 79% ........Ji.
rio ...... a!<........_~
.. r.ocioúrios, .. jirrU> ..tHa4nllra,...c~rc

....

,... .. ""· ..wc-•570".<..

Quando os Ministros foram convidados para exercer
as suas funções, todos sabiam que estava feito um arco de
alianças bem amplo no seio do Governo que iria se instalar.
E~ ao se encarregarem da incumbênCia, aceitarido o con-vite
que lhes foi feito, não desconhecíarn esse fato. E, não o desco-õli~Ce_ndo, não poderiam, agora, estar a exercitar uma lUta
interna dentro do Governo, para ver qual o grupo que terá
maior influência ou hegemonia.
- Isso não passa de uma especulação que está sendo desen-volvida em torno de declarações que talvez não tenham sido
das mais felizes, rilas que já foram desmentidas por elerriento
de~l!-_m_dos citados. grupos existentes. "_
Sr. Presídente, de acordo com a discussão que acabaínos
de ouvir, devemos ter uma posição matemática, aritmética
a respeito de qual o nível do aumento que deve .ser dado
ao funcionalismo público civil e militar. Não tem que haver
cómpatibilização imediata entre o Ministro da Fazenda e a
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Ministra Erundina, por--exemplo, porque essa questão deve
foi dito, porque, inclusive, o nosso Partido, através da sua
ser discutida de acordo com a visão de cada um desses MinistéComissão Executiva, tem manife~tãdo apoio a este_Governo,
rios. Aí, concordo: a discussão tem que ser interna, não deve
e se o fazê porque acredita neste Governo. É porque considera
haver uma discussão pública a respeito dos números. A discusindispensável nós darmos as condições necessárias para que
são interna deve_existír.-Iss_o_é_ até necessário, para se chegar
o Governo possa administrar este País, com todas as dificula uma conclusão. E deve. ser feita perante o- P-residente da
dades advindas do_ governo anterior, que fez o que todos
República. E, quando o Presidente decidir, todos devem sair
acompanhamos, e cujo final conhecemos.
de lá dizendo que a decisão foi dt! todos, e não que houve
Falar, Sr. Presidente, em Ministério de notáveis no Goum vitorioso ou um derrotado.
verno Collor, é Princadeira. Não podemos aceitar compaO erro foi kvar a público uma discussão que ~everia rações do atual Governo com o anterior, destituído por maniter sido exclusivamente interna. Mas a deCiSão será do Goverfestação expressa do Congresso Nacional, principalmente do
no, será do governante, será do Presidente- de é que deterSenado_ Federal. Não aceitamos comparações desse tipo, porminará qual o percentual a ser fixado. Existe um comando
que este é um Governo que tem Ministros honrados; este
neste País. O comandante das decisões é sempfe o Presidente
é um Governo que busca soluções, como disse_, não milagrosas,
da República.
mas para resgatar um pouco da nossa dívida para com a popuSr. Presidente, Srs. Senadores, estamos num mOmento
lação pobre. Esse é um trabalho diuturno.
em que deveríamos deixar de lado discussõ_es de natureza
Conheço as crítÚ:::as qu_e saO têüas a este Governo. Todos
política, como estamos vendo há quase sete meses. E-xclusiva- nós as acompanhamos. Hoje, no Brasil, uma simples suspeita
mente de natureza política! Estamos nos esquecendo de discu- já representa condenação da pessoa indicada. Não temos mais
tir, aqui no Congresso, e através dos rneio..s_de comunicação, obrigação de comprovar as denúncias que fazemos; é preciso
os problemas de natureza administrativa, para buscarmos as
que o denunciado comprove que não tem culpa. O õnus da
soluções que se fazem necessárias para que_este País tenha
prova não é do acusador; agora, é do acusado. PoréJn, muito
o desenvolvimento que n6s todos almeji:m1os.
-acima disso, está o fato de _que a simples suspeita já reprePor isso, Sr. Presideritc, cu façO, com grande desagrado,
sentaria a condenação da pessoa apontada.
até com certo constrangimento, referência-a uma entrevista
Tem os discutido ml!.ito essas questões. Deveríamos estar
dada pelo Líder do meu Partido na Câmara dos Deputados.
O Deputado José Serra ê uma pessoa que eu respeito, consi- aqui, como o Senador Alvaro Pacheco procurou fazer hoje,
discutindo o problema de saneamento neste_ País, uma política
dero, admiro c pela qual tenho o maior- apreço. Mãs S-. Ex·!
foi realmente infeliz nas colocações que fez. Coffi Cefteza, voltada para combater as doenças endémicas da Nação, através de uma ação conjugada de Ministérios. Deveríamos estar
não eram colocações para ser publicadas. São cOhversas qüe,
aqui delineando a utilização desse dinheiro tão pouco, tão
às vezes. tcmo_s cm.ofLe._que depois vemos estampadas nos
escasso hoje no País. para atender às necessidades da política
jornais. Porém, não posso concordar quando S. Ex· diz que
o Governo perdeu uma ótima oportunidade ·crc CStabilizar energética da União; deveríamos tentar resolver, através de
a economia ao decidir priorizar a justiça sociilf"é o-cteSCnvol~ propostas, a questão dos transportes e das comunicações, que
estão se deteriorando. No entanto, ficamos apenas discutindo
vimento, em vez do combate à inflação. O Presidente Itamar
se
um Miilistro deve ou não sair, quando essa é uma decisão
Franco tem demonstrado uma grande preocupação no comexclusiva do Presidente da República, ou do próprio Ministro.
bate à inflação, mas o que Sua Excelência busca é a justiça
quando voluntária.
social, acima de tudo. Não podemos continuar com o que
InfeliZmente, Sr. Presidente, Sinto-me obrigado, como
estamos vendo acontecer no Brasil há tantos anos. há mais
Senador. e não corno Vice-Líder, de manifestar esta discorde uma década. Em nome do combate à inflação, aumentamos
dância.
os desníveis- sOciais, aritnentanlOS a concentraÇão de renda
Creio estar na hora de acabar com essa especulação de
de tal forma, que já se mostra nos relatóiíO-s internacionais
grupos dentro do Governo. Entendo, como o Presidente Itaque só estamos à frente de pouquíssimos países do Ç)uarto
mar Franco, que quem se sentir desconfortáVel tem liberdade
Mundo. E isso, em- nome _do combate à inflaçao,-- única e
exclmúvamentet Sua Excelência, o Presidente,_ está buscando -para sair. Mas não é este o caso, pois, pelo que sei,osMinistros
estão buscando as devidas soluções.
combater a inflação, mas procurando, também, diminuir Um
A minha intenção, hoje, era fazer um pronunciamento
pouco essa injustiça soci3.1 c esse débito que_ o Brasil tem
exclusivamente
sobre a questão do turismo no País, mas, em
como a sua população pobre. Ninguém espera milagres em
razão do noticiário, resolvi fazer esta manifestação pesSt)ãítão pouco tempo. Este não é um Governo de gl-ande$ Obras,
inicialrnente. Retomo, pois, o assunto a que me propus debade grandes e definitivas soluções. É um Governo de transição,
ter inicialmente.
um Governo que busca jogar as sementes a serem cultivadas
pelo governo que vier posteriorlnente, que busca encontrar
O_ turismo é considerado hoje, como fonte de renda,
uin dos mais importantes se tores da economia em qualquer
as soluções para diminuir um pouco_ essa aflição que atinge
a maioria da população brasileira.
país. Alguns núm_eros são reve~adores desse potencial. O faturamento anual do turismo muitdial, no ano passado_, segundo
Então, por essa razão é que discordo do ponto de vista
do Líder do meu Partido na Cámara Federal.- E se o faço,
a World Tra\l'el Tourisp1_CoU:ris_il (WTTC)t atíngiu ãstronóaqui, é como Senador, não como Vice-Líder do Partido OU
micã Cifra de três trilhões de dólares, dando-lhe a fatia de
mais de 6% dÓ·_~rÕduto Internei Bfuto fl:lundiai,_quase -o eqUido Governo. Fiz questão de esperar a minhá -hOra para _m~
manifestar, na qualidade de Senador, quem tem o direito, - valente àS exportações de todos os países. O turismo emprega,
mesmo constrangido, de defender uma tese diferente daquela
em todo o mundo, cento e vinte milhões_de pessoas, uma
que é defendida pelo Líder do meu Partido.
excelente máqUina de emprego, como se vê,_ e investe a fabuMas, Sr. Presidente, o que-co-nsidero mais injusto foi
losa quantia de quatrocentos e vinte e dois f?ilhões de dólares,
o final dessa entrevista. Ê de uma injustiça clamorosa o que
contribuindo-Com trt!zentos e três bilhões em impoStos e taxas.
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Cinco nações- Fra-nça, Estados UnidóS-. Inglati!rra, Alemanha e Espanha -

controlam 50Sf desse extraordinário

negócio. Não é sem razão que Hermann Khan, o mago da
futurologia. previu que ·~no firial do século o-turismo se tornaria a maior indústria do mundo.''
Pois bem. Em meio a toda essa pujante-e-opulenta ati vida. de, que impulsiona, decididamente, o desenvolvimento. o
Brasil, praticamente, se mantém à margem, ignorando-a, pois
participa de apenas 0,67é dela. Enquanto, por exemplo. a
ESP"anfüi, com uma população de_ trinta e nove milhões de
habitantes, recebeu, cm 1991, trinta e.cinco milhões de turistas, nós recebemos pouco mais de um milhão, sendo 60%
argentinos, e temos cento e cinqücnta milhüt:s de habitantcs.
No ápice de entrada de turistas, como foi o ano de 1986,
somente dois milhões nos visitaram, segundo dados da Associação Brasileira de Agentes de Viagem - ABA V. Quer
dizer, em seis anos, o nosso incipiente turismo encolftcu ainda
mais; houvt: uma queda vcrtigiito·s-a de 50_% c uma perda
de quase cinco bilhões de dólares. Noutras palavras: andamos
para trás, igual caranguejo.
Assim. no Rio de Janeiro, cm 1987, conforme informações da Associação de Hott!is de Turismo, a ocupação média
hotelt:ira alcançou o percentual de 80%·, contra S6~,_el!l JY91,_
e 52% em 1992.
·
Vejamos outros números do turísmo brasileiro.
Em 1990, o nosso turismo correspondeu a 2,7% do produto Interno Bruto- PIB, e representou 4,5% das exportações
brasileiras, empregando, entre mão-de-obra direta e indireta,
cerca de um milhão e: ::;eiscentos mil pessoas, ou 1,5% da
nossa população economicamente ativa. De acordo com dados
da EMBRATUR, o faturamcnto, em 1991. foi de um bilhão
e quinhentos mil dólares, gastos, pela ordem, por argentinos,
americanos, italianos e alemães.
O turismo, se devidamente de::;envcilvido- em nosso País,
poderia se constituir, juntamente com·as exportações c explOração do petróleo, no tripé em que se sustentaria a economia.
Abrange ele uma gama extensa de ativiclades corperciais~ tais
como, hotéis, restaurantes, bares, teatros, museus, boates,
shoppings, butiques, parques etc.
Por que, enfim, Sr. Presidenté, desperdiçarmos uma "galinha de ouro" como esta, s_e outros países, além dos acima
citados, investem e cuidam, profissionalmente, dele com
maior interesse c carinho? Em alguns, como a Espanhã, Itália
e Grécia-, o turismo é uma verdadeira e luciativa indústria,
uma das principais de sua econ_omia, que mantém o País.
E pensar, Srs. Senadores, que possuímos todo um f3buloso potencial turístico, talvez um dos mais ricos do mundo.
A começar pelo clima, tropical e tórrido, extremamente propício ao lazer, às férias, em que o sol, presente quase qu_e
o ano todo, é uma dádiva da natureza ao turista, que, geralmente, provém de temperaturas mais baixas e inclementes.
Assim, o verão brasileiro, cálido e agradável, e nossas praias
paradiSiácas, de grande beleza natural, incomparáveis. qUe
poucos países possuem·, compõem unt quadro francamente
favorável ao turismo.
Por o-utro lado, a crescente associação- do turismo com
a ecologia e com a preservação do mcío ambiente aumenta
a nossa potencialidade turística, à Vista das extra_f?rdi~.árias
reservas ecológicas brasileiras, como a- exuberante_ e ainda
viTgem floresta amazónica~ que, pelas dimensões, fauna e flora, é cognominada o ''pulmão do mundo", c o Pantanal MatoGrossenSe~ que contCrii, também, um tesouro inestimável de
~mais e plantas.
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Podemos exibir ainda, Srs. Senadores, outras significativas atrações, como as Cataratas do Iguaçu, talvez a mais
ci_es,lu_rnl;lTante do mundo, grutas como as de Maquiné e da
Lapinha, em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde o cientista
_dinamarqw.!s, Peter Lund, descobriu, no século passado, valiosos fósseis humanos, atestando a presença, naquele sitio arqueológico, do primitivo habitante da América do SuL
Contamos, também, com importantes cidades históricas,
como Ouro Preto, que conserva, ainda hoje, rigorosamente,
uma cidade do sé_culo dezesscte, sendo, inclusive, considerada
..monumento histórico da humanidade'' pela Organização das
Nações Unidas; a._ parte velha de Salvador. sua arquitetura
colonial,.suas artísticas e ricas igrejas; Cachoeira, igualmente
na Bahia; São Luís do Maranhão; Parati, no Estado do Rio,
para citarmos só essas. Ainda contabilizamoS metrópoles
adiantadas, entre as maiores e mais civilizadas do planeta,
como São Paulo, o maior centro industrial da América Latina,
e estimada.para ser a segunda maior cidade do mundo, no
início do ano dois mil; Rio de Janeiro, a ~·cidade maravilhosa",
com suas decantadas bdezas naturais, suas praias, montanhas
e a baía de Guanabara. E uma capital moderna, como Brasília,
a mãls nova do mundo, com sua genial e revolucionária arquitetura do século vinte c Ull\, de Oscar Niemeyer.
· ~ o que falar do exotismo de nossas festas populares,
a m;üc)I: delas, o carnav.al, a única do gênero no mundo, com
seus gig<!~tescos desfiles, fantasias maravilhosas, o samba contagiante, os bailes carnavalescos, como no Rio de Janeiro,
o carnaval de rua da Bahia e Olinda? Festas folclóricas e
regionais, como a do Senhor do Bonfim, na Bahia?
Enfim, as possibilidade:; brasileiras, no campo turístico,
são imensas e inesgotáveis. Temos todas as condições naturais
para sermos um grande centro turístico. Mas é preciso, urgentemente, invt:!stir no turismo, para desenvolvermOs, -realmente, uma indústria turística.
Atualmente, como ressaltamos, o turismo brasileiro passa
por uma enorme crise. como, na verdade, todo o País. E
neste incipiente turismo está ocorrendo um fenômeno riovo,
com o deslocamento, este ano, do eixo turístico do Ccntro~Sul,
especialmente do Rio de_ Janeiro, para ~ :t'lordeste, graças
à ação combinada da ComisSão de Turismo Integrado do Nordeste. Calcula-se, pois·, que o Nordeste receba cerca de cento
e vinte-mil turistas, entre argentinos, a grande maioria, nor-teamericanos, italianos, alemães e espanhóis, sendo que a Bahia, com o seu carnaval e seus célebres trios elétricos e "sbows"
tipo" "Axé Music", absorverá a maior parte deles.
Mas tudo isto, Sr. Presidente, é muito pouco para as
nossas potencialidades. O turismo no Bfasil tem sido feito
amadoristicamente, sem _u91ã. política global, sem planejameniO, sem investimentos, sem marketing. É inconcebível tal situação, se considerarmos que o turismo internacional_ experimenta uma onda de expansão; que tal atividade gera divisas,_
empregos e impostos, os quais, ínjetado"s na- economia, impulsionam o desenvolvimento económico.
Ora, tal concepção e sítuação tem de mudar, o que, parece, _está acontecendo agora, com um novo posicionamento
do atual Governo. Tanto assim que o Presidente Itamar Franco, re,conhecendo a relevância socioeconômica da atividade
turfstica, integrou-a ao Ministério denominado agora Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. O Ministro
destã pasta, Senador José Eduardo Andrade Vieira, dCctarou
que o Governo prioríia-rà"as atividade-s-turísticas. Mas há muita coisa para se fazer, Sr. Presidente. Realizar
investimentos em infra-estrutura urbana, social e de trans-
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Amazonas e os afluentes -rnonumentai; que são, principalmente, os rios Negro, Juruá. Purus, Madeira e outros rios
que banham o grande vale amazônico.
ati vidades_ correlata::.. Antes de tudo, ressalte-se, importa reAcarreta -isso uma invasão d'água _total n~s plãntaçõcs.
verter a desgastada e negativa imagem do BrasiLO.o e:X.t_eriór,
acabando com a juta, d9rrubando a agricultura, seni.pre fnci~
na mais das_ vezes ampliada através de uma sistem-átíca propaganda nos meios de comunicação social, e calcada na insegupiente, do caboclo amazonense; as águas subindo e cobrindo
rança do cidadão na~ ruas-, em face dos assaltos~ roubos e
as casas; o gado sofrendo o descascamento das _sua_s patas,
o ··arrastão" nas praias. Pois é justamente essa falta de seguque amolecem em função das águas; as dificUldades-d-e serem_rança a principal causa da rctração dos turistas, numa porcenfeitas as marornbas. que são Os estrados para se colocarem
os bovinos; as sucuris inVãdindo as casas quando so_he-,-a entagem de 37%, conforme pesquisa detectada pela Associação
chente, levando as criações, os pequenos animaiS- e a_té os
das Agências de Viagem, vindo em seguida a_Sujeíra de nossas
filhos dos habitantes daquela regiã(), porque elas entram subvias públicas, com 20%; dezenovc por centO por ausência
reptk:iamente ~través da janela e a.lcançaffi o estrado que
de promoção lá fora c 11% por conta da instabilidade econófoi erguido quase ao teto das casas para que os moradoreS
mica.
possam subsistir.
E, Sr. Presidente, não se conseguirá mudar este quadro,
Tive mós Oportunidade de procurar o Ministro Alexandre
se só investirmos, anualmente~ no exterior, em propaganda
Costa a respeito do ãssunto, acompanhados pela Vereadora
e marketing de turismo, quatro milhões de dólares, quando
Raimundinha Portugal e da Sr Pfimeii-a-Dama do Município
deveríamos gastar de trinta e quarenta milhões, já que o Méde Tefé, espOSa do -prefeito, Léo ·selani. Tivemos uma _boa
xico e Ca_ribe, nossos rivais dos tróplcos_nesta área, dispendem,
_e ~mpátfca acolhida da parte de S. EX\ que nos recomendou
_..
cada um, trinta milhõe~dc dólares ..,.
Mas, evidentemente, não bastam só promoções c publici- · a<JGeneral, Chefe da Defesa Civil, que tem a verba destinada
dade lá fora, se, aqui dentro, não houver segurança pa-r_:a_ a essas calamidades e que pode, realmente, assistir, desde
que seja um caso clainoroso e neceSsitado de as~istência como
o turista, limpeza c higiene nas ruas_ e praias, urbanidade
é o presente. O General com quem estivemos gar_antíu~nos _
no tratamento, lisura na cobrança dos preços e serviços, que
que iria dar ate-n:ção, principalmente ao Município de Tefé,
devem ser eficientes. Além do mais, há que se cuidar para
um dos mais aSsolados pela cheia e que precisa, realmente,
que não haja doenças infecto-contagies as, que representam
do apoio e das verbas necessários para que os moradores
perigo de contaminação para o turista, tipõ- Cólera, malária,
·
tenhjirn roupa, casa, alimt":nto e tudo aquilo que lhes falta.
meningite e outras mais.
Uma enchente do Amazonas é algo de formidando; ela
É preciso criar, de fato, uma indústria _turística, toda
vem normalmente, aparece todos os anos, mas, certas vezes,
ela voltada para o melhor atendimento daquele que aqui chega
supera a expectativa. Este ano, já está na irriinênciã de 30
para visitar o nosso País. Para isso, torna-se imprescindível,
metr9s de subida, 30 metrqs de água que-cori'espo"rtde à altura
também, através de um marketing bem elaborado, educar
de qualquer um desses edifícios que temos aqui nas hossas
o povo, fazê-lo consciente de que o turismo é uma excilente
fonte de renda e divisas, um meio eficaZ para melhorar suas
superquadras, nos edifícios onde moramos ein Brasília._ A
enchente ~. com efeito, uma Inassa incalcUlável de água que
condições de vida. Cónscientizar e aJUdar os Estaâos c MunideSCe da_s- regiões altas e que
-incorPora às "chuvas e Vai
cfpios de que têm de implantar uma infra-estrutura ttii'ísliea~
rebentar os barrancos, promoVendo o fenônieno de -tt:rra-caípreparando os prestadores de serviços, do .setor público e
da, destruindo os barracos de_ palha e madeira que estão,
privado, com vistas_ a melhorar o atendimento àqueles que
às vezes, há dezenas de anos erguidos nas beiras dos barrancos.
nos visitam, c fiscalizar e pUnk-aqueles· que·-os- exploram,
Por oütro lado, ela obriga o caboclo a remar na díreção
cobrando deles preços abusivas.
da cidade, em cuja periferia ele vai encontrar dificuldades,
Enfim, Sr._ Presidente, planejar e executar uma política
fugindo da grande egressão·das_águas do interior.
turistica naclonal, coisa que até agora o País não teve e de
Aproveito esta oportunidade para nóVamente: reComenque necessita urgentemente, Esperamos que isso aconteça
dar ao General-Chefe da DefeSa Civil que, por favor, observe.
agora, com as promissoras perspectivas que Dos· abre, nesta
com a maior seriedade esse problema e_ ainda agradecer ao
área importante, o atual Governo-do Sr. Itamar Franco, atraMinistro Alexandre Costa pela sua ãrqui boa vontade comprovés do Ministério da Indústria, Comércio e TUrismo.
vada em relação ao AmazOnãs, dando as suas instruções para
Era o que tínhamos a dizer .sob.re o a:,;;s_u_nJQ.
que aquele s_etor, subordinã.do. ao_ MiiüStério, aplique todo
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .,-V. Ex• será
esforço
para minorar as dificuldades daqueles que estão assolaatendido.
dos pelas cheias.
Concedo a palavrã. ao nobre SenadÕ-r Auieo Meuo.
· Lembro que a nossa singular região é, realmente, tão
diferente que nós, moradores das cidades _chamadas civilizaO SR- AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o sedas, rião podemos nem imaginar o que possa- ser t:l'avassalaguinte discurso.) -Sr. Presidente e nobre~ Srs. Senadores,
inéllío daquelas águas medonhas ria direçãCi~do bem-estar ou
já é tempo de alguém do Amazonas vir a· esfa "tfi]Juna para
da estabilidade de qualquer cidadão.
falar do que está oCQ!reudo naquele Estado. A_ enchente amaImagine V, Er se, de repente-; a:s-ágil3_S ~o lag() Paranoá
zônica está assolando, d!! man_eira brut~l, 9s municípios do
resolvessem se _erguer e inUndar o Lago residencial Sul, a
interior e a- própria capital daquele Estado.
Penfrisüla Norte, o Plano Piloto, élevando-se numa altura
Há muitos anos não se vi~ urna subida das águas tão
de""30 metros açima do seu-leito normal, deixando as pessoas
violenta quanto aquela_ que está ocorrend_o agora, acarretando
ri.Ci desesperci,--acabando com a iavoura, com as plantações
uma sorte de prejuízos que atingem o ribeirinho e, também,
e com as criações, em suma, provocando uma verdadeira calaa economia, em geral, de todo o Amazonas. Os rios parece
midade que é o estado em que se encontra a região amazoque enlouqueceram. Os afluentes têm vindo em uma rapidez
nense.
·
e violência fantásticas, engrossando _o grande caudal. do rio
portes; promover uma integração entre o poder público e

o se to r privado, para que, junto!>, invistam nO tui"lüno ou-

se
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Portanto. concluo essas palavras, S_r_~Presidente, agradecendo a boa vontade de V. Ex• cm permitir-me para- falar
desta tribuna. Peço o apoio e a solidariedade de tod~ aquele~.
quer do Exec_utlvo quer do Legislativo, de qualquer área que
tenha responsabilidade em relação à administração deste País,
em favor da gleba verde do Amazonas distante~ A enchente
descerá e quando ela descer. novamente, o caboclo voltará
para a heira do rio, para a sua morada, para a sua pesca
e para a sua luta. No momento_ em que ele se encontra em
desespero. ele precisa da ajuda e da solirlariedade dos St-US
patrícios brasileiros.
Era o que tinha a dizer, S_r. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador César Dias.

Maio de IY93

Estados Unidos c recebeu uma pressão dircta de Senadores
e do Presidente Bush. Ao voltar ao País, imed_iatamente elt; _
demitiu o PresidcntG da Funai e colq~u em se_u lugar S_idney
PossueLo; demarcou a área ianomami sem ouvir o Congresso
Nacional e de maneira inconstitucional, ao atentar contra _o
art. 20 da Constituição.
Amanhá, estará sendo feito um e::;tudo cj.essc pfohlema.
Visitei o Ministro do Exército, urna Comissão de Parlamentares do meu Estado visitou os outros Mini~tros,_ inclusive
o próprio Ministro Maurício Corrêa. Estamos, agora, kntando sensibilizar o Ministério Público para que essa demarcação
da _á_r.eoª- continua oão _aconteça, p_o_rque estamos prevendo,
no futuro, um enclave perift!rico para a Amazônia.
Muito ohrigado. Sr. Prcsíd~nte.

Concedo

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte
-di:-.curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pres-idente, Srs_. Sena·

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

dores. noticiaram os jornais que. amanhã. o Senhor_Presidcnte
da Repúhlica irá se rcunir_com os minístrl,)s militares. Gostaria
de fazer uma observação aos ministros militares para que
reflitam sohre o momento crucial por que passa a região norfe
setentrional do País. De um lado, o exército americano está
fazendo manobra:-. na Guiana Inglesa, invadind<) totalmente
as florestas latifoliadas daquela região.
Reiteradamente~ternos__ solkitado ao Mimstro da Justiça
que r_ctifique as. grande" demarcações de área naquela região.
Primeiramente, porque a região de 9 milhões e meio de hecta·
re~ da área ianomami não têm fronteiras, vi5to que está interligada com uma outra área ianomâmi da região sul da Vene-~.

.

Então, realmente, é necessário que nessa reunião de amanhã reflita-se sobre esse caso, porque estou vaticinando um
futuro enclave perifériCo na Amazônia setentrional deste País.
Convivo há mais ou menos dez anos com as organizações
não-governamentais que salpicam totalmente a_r~gião amazónica; eles afirmam, enfaticamente, que irá ·mudar_ o mapa
da América do Sul. irão criar uma _nova nação. Corno já
existe a nação ianomâmi, o Brasil perdeu fisicamente _essa
área de soberania nacionaL Ainda há pouco, o Scnador_Ney
Maranhão dizia que o_cxército está totalmente sucateado,
com seus armamentos sem condições de defender a soberania
nacional. com baixos salários;· e; agora, a informação de que
rondam, próximo ao Brasil, exércitos de outros países.
Gostâria que, amanhã, o _Presidente da __Rcpúblicil. e os
ministros militares reunidos reavaliassem a intenção dos irresponsáveis antropólogos da Funai, que querem fazer uma nova
demarcação da Rapm:a e da Terra do Sol em áreas contínuas,
que ficarão próximas__à área ianõmami, retirando mais uma
parte física _do nosso território, para que, no futuro, fiquefácil o acesso aos interesse-s internacionais sobre a nossa Amazônia. Interesses estes sobre as jazidas minerais, sobre a nossa
biota universal ecológica que é a Amazônia. Então, Sr•s e
Srs. Senadores, gostaria que nesta reunião de amanhã o Presidente da República e os Ministros militares_ fizessem uma
retificação nos trabalhos do ministério d:;t Justiça e da Funai,
porque o País não pode continuar entregando a soberania
nacional, fazendo demarcações de áreas indígenas que não
atendem aos interesses dos índios, porque são projetes de
segregação, e não atendem aos_ interesses_ n&cionais, porque
são feltaS sob pressão de países que, nO futuro, quem sabe,
quererão trazer para aquela região os seus excessos demográficos, para explorá-la. A demarcação da área ianomami aconteceu quando o Presidente Fernando Collor de Mello foi aos

Aurco Mello _ Bello _Parga _ Carlos Pe'Carli _César Dias _
Dirceu Carneiro_ Esperidião Arnin_ H~_nrique Al~cida __Jarbas
Passarinho _ João França _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _
José Paulo Bisol _ Júnia- Marise _ Juvêncio Dias
Lourival
Baptista _ Mauro Benevides _ Meira Filho _ Ney Maranhão_
Pedro Teixeira_ Raimundo Lira _ Valmir Campelo.

.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente
terminou o prazo para- apresentação de emendas ao
Projeto de Lei da Câmara- 0"_90/92.
9 projeto não recebeu emendas.
A matêria será íncluída em_ Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Prcsi·
dência comunica _que em viftti.ae do compareCimento do Senhor Ministro da Agricultura, Abast~çimento e Reforma
Agrária, Deputado Lázaro Barboza, ao plenário desta Casa.
não serão de~;ignadas matérias para a Ordem do Dia da sessão
ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais
havendo a tratar. declaro encerrada a presente sessão.
( Lel•anta-se a sessão às 17 horas e :::5 milwros.)
S~sSão

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 395, DE 8·4·91

Que aposentou. NAPOLEÃO TOMÉ DE CARVA·
LHO, Analista Legislativo, Área de Comunicação SoR
cial, Classe Especial, Padrão lll.
APOSTILA
Fica alterada no presente Ato, a proporcionalidade do
tempo de serviço, para 33/35 (trinta e três, trinta e cinco
avos), tendo em vista averbação de tempo de serviço posterior
à publicação do Ato.
Senado Federal. 20 de abril de 1993. - Senador Hum·
berto Lucena, Presidente.

e) Republicado por haver saído com incorrcção no DCN (Seção li), de 21·4-93.
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o disposto no artigo 57.§ 2",.da Lei n·' RA_4_7. de 21 de julho
de 1992. resolve:
Art. l" Ficam aprovados os Quadros de Detalham~nto
cta Despesa fixada nos Orçamentos das unidades. a seguir rela--cionadas. que com este baixa:
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen02.101 -Senado Federal
tadoria a que se refere o pn:sentc Ato. para excluir oS artigos
02.102- Centro GráfiCO- do Senado Federal
490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senada_Fedc_ral.
02,103- Centro de Informática e Processamento de DaSenado Federal, 20 de abril de 1993_~- Senador Humdos do_ Senado Federal
berto Lucena, Presidente.
(*)ATO DO PRESIDENTE N" 753, DE 24-10-9)
Que aposentou JOAQUIM MARTINS DA SILVA,
Técnico Legislativo. Classe Especial, Padrão II.
APOSTILA

( •) Republicado por haver saído com incorreçào no_ DCN (Seção I I). de~ 1-4--93.

ATO DO PRESIDENTE N• 316, DE 1993

Aprova os Quadros de Detalhamento da Despesa
fixada nos Orçamentos do Senado Federal. Cegraf, Prodasen e respectivos fundos, para o exercício de 1993.
O Presidente do Senado Fed!:!ral. no uso de ~mas atribuições que lhe confere o Regimento Interno. c tendo çm vista

02.901- Fundo Especial do Senado Federal
02.902- Fundo do Centro Gráfico do Senado F~deral
02,903- Fundo do Centro de Jnf.o_nnática e, ?ro.cessamento de Dados do Senado Feder~l
ArL 2" Este Ato entra_em vigor na data de sua puhlicnção. retroagindo os efeitos ao dia 1-' de jancíro de 1993.
Art. 3'' Revog:am-.;;e as disposições em contrário
-· ·---Sena:d{) Ft:deral. 14 de maio de 11111,3. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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DESPESAS 0::
CAPITAL

2.437.970.388

T 0 T AL

8.221.672.923
8.221.672.923
378. 320. 728
15.368.555
6. 722.514.524
330.803.845
11.293.283
593.371.988
170.000.000
4.852.687.059
203.062.500
156.705.750
46.356.750
4.649.624.559

8.221.672.923
8.221.672.923
378.320.728
15.368.555
6. 722.514.524
330.803.845
11.293.283
593.371.988
170.000.000
4.852.687.059
203.062.500
156. 705. 750
46.356.750
4.649.624.559

\~j~%:~2

11flR~~

oo:84Hil6

40.047Jã6
18.137.712
3.618.985.495
12.360.421

18.137.712
3.618.9!35 495
12.360.421

2.437.970.388
2.437. 794.663
2. 437.794.663
454.744.172
1 . 977 565.-857
5.4$1,634

2. 437 .970.3-a.B
2.437. 794.663
2.437. 794.663
454.744.172
1.977.568.857
5.481.634

175.725
175.725
175.725

175.725
175.725
175.725

15.512.330.370 15.512.330.370

T O T AL

15.512.330.370

.-

.

D!ÁRJO DO CONGRESSO !'IAC!ONAL (Seção II)

Terça-feira
----------..

I~

~47Y

~~ ~-~-

1V

02.000 - -SENJ\00- FEOCRiíL

Cr$ l.OOU,Üfl

. -·

NATL...REZA _DA DESPESA

SEGtRIDADEI

RECURSOS DE TODAS A<; >ONTC$
ESPECIF!CAÇ~O

3.0.00.00

DESPESAS _CCRRENTESOUlRAS CE:SP.ESAS CORRENTES

3.4.00.00
3.4.90.00
3.4.90.30
3.4.90.39
3.4.90.92
4.0.QO.OO
4.5.00.00
4.5.90.00
4.5.90.52

--

APLICAÇOES O!RETAS
MATERIAL DE CONSüMO

-

OUTROS SffiV!tOS DE: TERCEIROS - PESSOA- JUR!OICA

SôPESAS DE
OGPESAS OE CAPITAL

XERCICIOS ANTERIORES

~NVESTII'IENTOS

APLICAÇOES OIRET AS
EG:UIPAMENTOS t:- M.AJ'ERIAL PERMANENTE

I

""~•'ís"""- w~~""
- oI 329.014. 12s

I

1

I

I

CffiRENTES-

I

329.014.125

CAPITAL"'

I

T O T A L

26.329. ""

I

I

355.343.843

!

.

-TOTAL

02.o:xJ -_ SEW\00 fEDERAL
02 101 - SENADO fEDERAL
OCK!NSTRATIVO DA CESPESA l?ffi fiNTE OE

RECl.RSOS.._

ESPECif ICAÇAO

ESF

TOT AL

ns
SEG

10.061.316.120
9.705.972.277
355. 343. 843

CffiRENIES
5.347.378.129 3.478.436.874
5.347.378.129 3.149.422.749
329.014.125

FIS

9.943. 730.775
9.588.386.932

5. 347.378.129
5. 347.378.129

rrg

HUllm

FIS

S. 353.673

RECURSOS 00 TESOURO

100 - RECURSOS OROINARIOS

j§g : ~""'E\ll'rn CD
l"E9J.RJ

10'R

lUIAL

RE~É~OOO
329.014.125

355.343.843

355.343.843

~~"'!.is

9. 705.972.277
355.343.843

w~_ut>~-.

It'NESTit-ENTOS

3.366.205~202

>.>4 ·""·· w
5.347.378.129

Ol.OOU:O:I1.1cpli.OCX):5

175.725
175.725

I
5.353.673
1.235.325.392
1 .208~995.674
26.329.718

3.478.436.874
3.149.422. 749
329.014.125

175.725
175.725

Cr$ 1 DOO 00

ESPEcrr'r.cAç.il.ã

01.001.((()1. 1004.CIQJ1

I

1.229.971. 719
1.203.642.001
26.329.718

3.037.191 ~077

m:~lU72

RECL.RSOS DE TODAS .0,$ f"~TES E

CE__OC1ALHAI-ENTO DA OCSPESA

01 .001 .co:11. 1004

26.329~718

26.329.718
26.329.718
26.329.718

FINMCEIRAS
\75.725
175.725

1.235.325.392
1.208.995.674
26.329.718

02. cro - SENPDJ rOlERAJ...
02.101 - SENAOO fEOOt!U..
~O

329.014.125
329.014.125
7.271.212
297.001.051
24.741.862

Cr$ 1 000 00
'
RECLIRSbS- OE --TODAS- ÃS FoNTt"S -"E TRANSFEREI\CIAS

'U-UbL,b. 'LU

FISCAL
SEGURIDADE

1 O T AL
329.014.125
329.014.125
329.014.125
7.271.212
297.001.051
24.741.862
26;329.718
26.329.718
26.329.718
26.329.718

-

REPP~'r(l tw:f SENÂIXl ~
REAPARElHAR E MOC€RNIZAR OS ~1C5
ESSENCIAIS AO DESENVO..VI~NTO DAS AliV.!.
OAOES DO SENADO F"EOERAL.
- CE'NTRAI.. OE V!OEO-Ttft ~CLNrm:El = 1
- CENTRAl TEJ....EF(}I!CA ~ ("U'-IIO(E) , 1
IM='t.ANTAÇAO DA CENT-RAL !:E V!OEO-TAPE
-CENTRAL OE V_IDEO-T.If'E A:lJ..liRliA(I..Nio:CE) :1

OC1"-""""

FCHTE

tu\TlllEZA

4.5.510.52

100

176.467 .soo

4.5~90.~2

100-

12~;>.967.500

~RANSFER&:~
T O T AL

176.467.50

126.5'67.50
'

i

PH"!-IAÇAO CE TRtN:OS, ~IS E Lllfll\5
TEJ...Ef().IICAS
- CENTRAL. TEI..fFO'.OCA -E):PI:t{):r:o:< Ú.N!I1tET

4.5.90.52

100

451.500.0001

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
'00
,00
100
100
100
,00

1.000.000
4.0516.400.803
300.000.0"00
5.000.000
500.000.000
170.000.000
116.093.472
170.905.933
3.404.c.ol
1.408.024.6211
3.821.800
666.5134._03?'
333". 634
175.725

49.500.00

=-,--

01.001 .CO:l1.2021

O1 • 001 • 00(11 . 202UDJ2

1

A!loUNISTRAÇJID E a:m!:ENAÇJUJ OOS SERVIÇOS LE-GISl.ATIVOS
ENC.!IRGOS CCI'i A.DM_INISTRAÇAO OE PESSOAl,.
E DE AOMINISTRAÇi!IO GERAl /10 DESENVOLVI-_
MENTO DAS ATIVIDAOE:S PARLAM;:NTARES E AQ
MINISTRATIVAS.

' · 1.90.09
3.1.90.11
3.1 .90.1.)
3.1.90. 14
3.1 .90. 16
3.1.90.512
3.4.90.30_
3.4.510.33
3.4.90.36
3.4.510.:59
3.4.90.512
4.5.510.52
4.5.90.512
4.6.90.b4

Fl..tCICJWoENTO 00 SENAOO FEI:ER.Al

I

3.1.90.09
3.1.90.11
3.1 .90. 13
,3,.1.90.14
3.1 .90. 16
3.1.90.!1.:

I
I

!

lI 4.096.4oo.ao3
~000.000

I

300.000.000

5.cro.ooo
500.000_.000
170.000.000

7. 442. OS'4. 5ZE

!

44~0

"-~

Terça-f~ira
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DIÁRIO DO CO:-i(iRESSO ;\ACIO:\AL (Seçüo III

Maiülk ILJ'-)3

--------·-

1 :..l.l':.l'>l.\1.-

02. 101 - SENI\00 fEDERAL

Cr$ l.OüO,OO

QUADRO DE OC TAL Ht'\I·CNl O Q:', OCSPC:SI\

ESPECI

r

c· A Ç ~

O

F"ONTE-

Nlill..REZA

'
I

I

112.231.672

112...231.672

112.231.672

112.231.672

100
100
100

36.259.245
97.390.755
103.950.000

237.600.000

4.5.90.52

100
100100

36.259.245
97.390.755
103.950.0001

237. 600.000

3.4.90.30
3.4.90.33
3.4.90.36
3.4.90.39
4.5.90.52

100
100
100
100
100

=~~ T~~~N1c:r~T~1~ mM\- i.

01.001.0001.6140._000_1

I

1 3.4.90.30
3.4.90.39

4.5.~0.52

_ASSES~NTO, TECNICO

A CCMISSAO MISTÁ a:: 1
3-.4.90.30
PL...AOOS, OO.ÇAM:]iiiOS POOL1COS E FISCALIZAQ'iO
j

'

.

01.001.0217.2007

i

CAPAClTAÇ~O

tE- REClRSOS ll.HAOOS
PROMOvrn··oc ·raRMA INTEGRADA -A

3.4.90~39

.

ouAuncA" ·

3~~Ç~~ ~E~~eiçg~, T~og6· 8~tE~f~T~~~ :
MEL...H0RE5 CONDIÇOES OE TRABAl.HO E MA:($_ A:__;

TOS !NDICES OE PRODUUV.IOOOE. -

7.442.094.528

I

I

PRESTAR ASSESSORAMENTO TECNICO Jl.. COMISSlO:
MISTA PERMAt~ENTf:·_p;-QU!: S.E REF'ERE-0 .ARt.16Q'I
DA C0NSTITUIÇ1:t0,-Nil: FúRMA 00 DISPOSTO __ NO I
PAR;\GRAFO 20, 00- ART. }2 DA LEI NQ 8.074 ~_,

DE 31/07/1990.

T A L

150
150

COOTRIBUIÇAO A. FLNJOS
PROMOV::R A. COMP[EMENT AÇAO OE RECURSOS PA.
RA. A CONSECUÇAO DOS DeJETlVOS OEFINIQQS_P( __
LO úRGAO. -, ·3~4.Í2.41
3.4. 12.41
~ ~CiA!..: 00 SENAIXl FEDERAL
OQ01 . 29!XL 00~7 ..

01.001.0001.()_140

o

100
100
100
100
'00
100
100
100

01 .OOJ .CQJ.l.?900

o1 .cm.

T

116.091.4.72'.
170.905.933
3-.404.501
1.408.024.621
3.821.800
666.934.039
333.634
1i5.7:25

3,4.90.30
3.4.90:33
3.4.90.)6
3.4.90.39
3.4.90.92
4.5.90.52
4.5.90.92
4.6.90.64

1

OCTALHNXJ

874.197

I

i .085.617

2.559. 732
31.838.704
3.341.250

39.649.50

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçao Jl)

stNI\L)J r t!XRAL
02.101 - stNI\00 fEDERAL

Cz:$ 1.000,00

OOf\ORO OC OCTf\LHflM-'NTO o;. DESPESA

RECURSOS OE TDOt.S t',S

fSF"'ECIF"ICA-ç-AO

03.007.0025.1003

03.007.0025. 1003.00J2
03.007.0025.2022

ESPECIALIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO

CONSTRLÇM DE IKM:IS
PROPORCIONAR CONOIÇIJES -ADEQU_AOAS OE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AOS USUAAIOS.
OBRAS CCK"'...EJ.ENT ARES" 00 o:M'LEXO 00 SENAOO
FEDERAL
REPAROS E w-&RVAÇM DE IMJVEIS
CONSERVAR E _PRESEfJ.YAR OS BENS !MOVEIS.
- AREA REFORMADA (M z)
- IMJVEL CONSERVADO (UNIDADE) =
OJNSERVAçnD E REPAROS DE IMJ'VEIS 00-SENA
00 F"EDERAl
- -- AREA REFORMADA (M 7 ) =
- IMOVEL CONSERVADO (UNIDADE)
PRESTAÇ~ OE BEN::f!CIOS AO SERVII:XR P03L~CO
.
PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PIJBLICOS a·
RECEBH-ENTO DOS AUX!LIOS REFERENTES
. AO
VALE- TRANSPORTE e VALE-REFEIÇil.O, A EOUCAÇAO PRE-ESCOLAR EM RI;:GIME OE CRECHE PARA
SEUS FILHOS, AL€M DE ·au'TRUS BENEF"!CIOS 5Çl
CIAIS ES'TABELECIDOS EM LEGISLAÇil.O PRC.PRIA.

=

03.007 .00?5.2022.0002

=

15.078.0486.4089

15.078.0486.4089.0001
15.078. Oll86. 4089 .OCI02
15.078.0486.408_9.0009
15.081.0031.2023

44~1

VJJ

o-.t. o.JJ -

01.001 .0217. 2007 ~()(()1

Terça-feira 1~

~~--.-:.c..

Al.,IX!l..IOS l\0 SERVIOOO Pll3LICO
AUX1LIO-CREOHE
'
AUX!I.IO-REFEIÇAO
ASSISTE:f\CI,f\ A INST~TUIÇ(ES PRIVADAS
PROPORCIONAR AUX!LIO A ENTIDADES PRIVA
DAS SEM F"lNS LUCRA1IVOS, A riM OE QUE PUS
SAM CUMPRIR SUAS MISSOES FILANTROPICAS EDU~TIVAS E CULTURAIS.

NATlREZA

F"ONTE

3.4.90.30
3.4.90 . .33
3.4.90.36
3.4.40,3"9
4.5.90.52

100
100
100
100
100

=-o:~i~5

E - TRAN"SrtRE:tiC!C.~~

OC1ALHADO .

I

'

T O T_A L

824.1971
1.085.6171
2.!>59. 732:
31.838. 70t~:
3. 341.2501

39.649.500

I:HBJI

252.615.578
5.353.673

257.969.251

H~BJI

252. I. 1 5.578
5.3:;J~673

257' 969".251

25.696.440
586.123.560

611.820.000

25.696 ,_440
586.123.560

6"1 1.820.000

100
100
100

274' 977.326 '
346.500.000
18.562.500
256.414.826
346. 500. DOO

621.477.326
18.562.500

~z~:~ó6:~~~~·

100

46.356.750

46.356. 7,j.

3.4.90.30

10_0

3.4.90~39

100

3.4.90.30

100

3.4.90~"39-

100

3.1.90.08
3.4.90.39
3.1.90.08
3. 1.90.08
1.4.90.39"

100

3.4.50.~3

I

100

I
-]

,.. ·,

.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de I 993 ·

UL.UUJ - ':lt.NALIU tt.UI:.HAL

02 • 10 1 ~O

SENJIDJ rEDERAL

.

DE DETAI_H.IV.ENTO DA O::SPESA

ESPECIF_ICAÇAO
15.081.0031 .2023.0Xl1

NATt.J!EZA

ENTIDI\OES DE INTERCAM3IO LEGISLAliVO,
LIIJ.ENTAR E POLlTICO

15.082.0495.2024

15.082.0495.1024.0001

'
REC\JlS05

TESJ..RO

DETALHAOO

TO TA L

~í*!l\

FOOTE

3.4.50.43

100

46.356.750

3.4.50.41
3.4.90.92
3.4.50.41
3.4.90."92

100
100
100
100

156. 705:~
3.600.
156.705.75
3.600.00

PESSOAL -E Et-C.

REC1JlSOS
VUCU.AOOS
117.585.345

mDINAAIOS
9. 588. 386_~932 -

9. 705.972.277

.·- Cr$. 1-0"00 00

p~

.

CONTRIBUIÇAO A PREVIOCN::IA PRIVADA
PROPORCIONAR COMPLEMENTAÇAO DE APOSENTA
OORIAS E PENSOES, CONTRlBUlNDO PARA RENO~
Ç~O DA FORÇA OE TRABALHO.
INSTITUTO OE PREVIDOC_JA 005 ~ISTAS

RECI.RSOS oõ

..

·-·

-·

RECURSOS OE TOOAS AS FONTES E TRM6F'ERENCIA

--

llJT • OCSPESAS
COORENlES

SOCIAIS
5.347.378.125"

DESPESAS DE
CAPITAL
1.209.171.399

3. 149.422.749

46.356.750

160.305. 75G
160.305.750
l O T AL

9.705.972.277

.

.

02.000 - SENADo FEIJERAL
02 101 -

5ENAoo

FEDERAL

Cr$ 1 000 00

.

QJAIJRO OE OET AL__f:Woe{TO O_A I:ESPESA

ESPECIFICAÇAO
13.075.0428.2004-

NATI..REZA

t-al!CA E ~~ICA-- A SI:RVIIXJ:B
ASSEGURAR A SAlDE F:CSICA E MENTAL 005 SER
VIOORES E SEUS- DEPENDENTE;;~ EM CARMER ~
--PLE!-ENT AR •

ASSISTOCIA fEOICO-HJSPIT ALAR A PJlffiJl.t·ENT A
RES, SERVIIXRES -E"- sais --~ts
-

13.075.0428.2004. OCN;l1

I.
I

.;.~ifsftl1o00

.

~S

FONTES E

DETALHAOO

FONTE

3.4.90.30
3.4.90.39
3.4.90.92
4.5.90.52

100
100
100
100

7.271.212
297.001.051
24.741.862
26_._329. 718

3.4.90.30
3.4.90.39
3.4.90.92
4.5.90.92-

100
100
100

7. 271.212
297.001.051
24. 741.8~~
26.329.718

I ~s I ~~M..:·I ~ ~I
- o-

I

355.343.843

355.343.8431

--

I

329:0.14.1?~-

l

c

I

i
- ..

. <o.><>- "o_j

IX

02 .OXI - S!::NAOO FEDERAL..
02 102 - CENTRO GAAFICO

.
~

FONTE 0C

--

TRA~~~
T O T AL

355.343.84

355.343,84
TOTAL~-

.

n,.,,~.u·

. -.

.

Cd 1 DOO 00

--: __
·-_;

REtUfiSOS OE TODAS AS FONTES E TRA__!JSr"ER~NClAS

~Ct.RSOS

ESPE_CIV_ICAC!:tO

ESF

-·

TOTAL

FISCAL

PESSQI\L E
EtC. SOCIAIS

[JJTRAS DESP.

COORENTES

INYEST !tENTOS

3.419.081. 795
3.419.081. 795

2.112.075.058
2.112.075.058

868.325.956
868. 3"25.95

438.680.781
438.680.781

3.266.621. 795
3.266.621. 795

2.112.075.058
2., 12.075.028

8}~.615.956

FIS

839.615.956

314.930.781
314.930.781

ns

152.460.000

28.710.00

123. 750.00(

868.325.9><
868.325.95

438.68Q.781
438.680.781

100 - RECURSOS OODINARIOS

150 - RECLRTOS DIRETAMENTE___ ARRECADADOS

T OT AL

FIS

REOJRSOS DO TESOLRO

'

oÉ -~I)QAS

-~IA

~

oa-DtSTRATIVO DA DESPE_SA

RECLRSOS

.

3.41>.081.795
3.419.081. 795

2.112.075.058
2.1 12.07,5.058

-

Maio de 1993
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02. 00J - SENADO FfiERAL
- Cr$ 1 000 00

02.102 -CENTRO GRAfiCO

'

!;,UAORO CE 0:::1 1\LHAt>ENT O DA rESPESA

---

E5PECIFICAÇAO
IJ.D.fiNISTftAr;JID E ~(;ro OE

01.007.0023.2025

FistAi.
RÊCI..RSOS CE TODAS AS FONTES E TRANStERtNCl.AS
NATLREZA

fOOE

OCTALHAOO

T O T Al

sRIJo:s CRAFI~

DIVULGAR AS ATIVIOAOES DO PODER LEGISLA-

TIVO ATRAVF:S DA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE AR
TES GRAF'ICAS OE INTERESSE DO CONGRESSO to@:
CIONAL.

3.4.90.30
3.4.90.}3

3.4.90.36
3.4.90.39
3.4.90.9Z
Lr..5.90.52

02~000

02 102

12.393.810
1.908.239.479
25.397.460
4.257.000
76.560.907
371.049. 204
495.000
24.564.375
259.674.277
1. 118.700
314.930.781

tOO
tOO
tOO
tOO
tOO
tOO
tOO
100
tOO
tOO
tOO

3.1.90.09
3.1.90. J1
3.1.90. 13
3.1.90. 14
3.1.90. 16

2.998.680.~~3

X

- SENt\00 fEDERAL
CENTRO c;W"ICO

-

Cr$ 1 000 00
- - -

'

~--

QJAOO.O !E OCT ALI-WENTO DA DESPESA

"

E S P E C I F I C_A -Ç A O

NATlJ!EZA

MAN.ITEI'Ç\0 00 CEIDRQ GRJIF lCO 00 SENADO_
fTilERAL

01 .007. 0023. 2025..1X(lt

~ECt.l~SOS

3.1.510.09
3. 1. 90. 11 3. 1.90.13
3. 1.90 •.14
3. 1.90.16

DE

OCTALHA!JO

tOO
tOO

12.393.810
1.908.239.479

100

25.397 . .460
4.257.000
76.560.907
371.049.204
495.000
24.564.375

4.5.90.52

3.4.12.41
4.5.12.41

t50
t50

3.4. 12.41
4.5. 12.41

150
t50

3~ 1.90.08
3.4.90.39
3. 1.90.083.6.90.39
3. 1.90.08

tOO
tOO
too
too
tOO

3.4.90.33
3.4~90.36

3-4.90.39

3.4.90.92

-

AS FONTES E

f()'f[E

tOO
tOO
tOO
tOO
too
tOO
tOO
too

3.4.9n.:m

~DOAS-

TRANSFER[fi~
T O T AL

259.674.277
1.1 18.700
314.930.781

2.998.680.993

a:NTRIBUIÇAO A F1.NXlS

01.007.0023.2900

PROMOVER A COMPLEMENTAÇAO DE RECURSOS
PARA A CONSECUÇ:rla DOS 06JETIVOS DEFINIOOS
PELO ORGA.O.
-

FltÍ:Q OO_ÇENTRO mAF"Icq ID~f'EIER!U..-

01 • 007. 0023. 290J .IXXl1

PRESlA!;lW 0:: 88UlCIOS

15.078.0486.4089

AO_,SElW~

28. 710._000
123.750.000
28.710.000
123.750.000

152.460,000
t52.460:ooc

Pll:ILICO

PRCflOOC!ONAR AOS SERVIDORES PIJBLICOS O

RECEBIMENTO 005 AUX!LIOS REFERENTES AO liA
LE-TRANSPORTE E VALE-RE(EIÇ~O, .A EDUCAÇAÕ
PRt:-ESCOLAR EM REGIME DE CRECHE PARA SEUS
F'IU:IOS, ALt:M OE OUTROS BENEt!CIOS SOCIAIS
ESTABELECIDOS:. EM _LE.GISLAÇAO PROPRIA.
AUX!LIOS PD SERVIIXR PIELICO
_AUX!Llll-"EfEIÇAO

15.078~0486-4089 .OCXJl

15.078.0486. 4089.o:xl7
15.078.0486.4089.00Js
""

~

AUX!LIO-ffiE~

-

o

RE\~ooo

cruJINMUOS

3.419.081. 795

3.266.621. 795

--

VUO.LAOOS
152.460.000

PEWl"Al"s c,.;. IJJI:imrntES
2.112.075.058
"

868.325.956

85.226~402

267-94o.g~
4.950.0
182.714'.40:
80.276.40

182.714.400
4.950.000
182~714.400

80.276.402
···-

""

T OTAL

CAPITilL L.t

"-

3.419.081._795

à-38.680. 781
-

....

-

-

1
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02. OCXJ _- SENIUXI FEOCRIU..

02 103 - CENTRO DE !Wcmv\TICA E- PROCESSil.I-ENTO OE DADOS
CfJ.OlSTRA TIVO DA ocp-~A Prn. FOOT[ C€ -RECtRSQS
E S P E C I

RECURSOS DO TESOURO

F I C A Ç A U

150 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

-

Ct$ -1 000 DO
'
TRANSFERrNCIA$

T O T AL

F!S

2. 387. 276. 298
2. 387. 276. 298

762.219.736
762.219.736

834.938.35A
834.938.354

790.118.208
790.118.208

--

ns

2.364.183.063
2.3'34. 183.063

762.219.736

834.938.354
834-938-354

767.024.973

-

ns

23.093.235
2.387 276.298

TOTAL

FISCAL

2. 387. 216~29.8

PESSOAL E

OOlRAS DESP.

EN:.SOCIAIS

COORENTES

762.219.736

INVESl !t-ENTOS

767.024.973

INVERS<ES
FINAN:EIRAS

23.093.235
762.219.736
762.219.736

02._000 - SENAOO F'EERAL
02 103 - CENTRO oe: I~TICA E PROCESSAM3fl0 OE ~

(UAOOO CE CET AI.JiAJ.ENlQ DA CESPESA
ESPECIFICAt;AO
01.007.0024.2026

E

rsr

--

100 - RECURSOS ORDINARIOS

RE:CURSOS OE TOOAS AS FONTES

llGHNISTRAÇOO E COCRI:ENAÇAO OOS SERVIÇOS r:E
ItFOOMAT ICA
PROPORCIONAR -AOS DIFERENTES SETORES 00
CONGRESSO NACIONAL REaJRSO CCM='UTACIONAL
CAPAZ DE' APOIAR EFICAZME:NTE O TRABALHO DE
• ANtl.LISE, PROCESSAfo.ENTO, ACOWANHAMENTO E
AVAL!AÇAO DAS AÇOES ~ECESSARIAS A VIAS!LIZAÇJ:IO DAS AJIVIDADES FINS.

834.938.354

790.118.208

834.938.354

790.118.208

.

Cr$ 1 000,00

-

FISCAL
RECL'RSOS OE TODAS AS F'ONlES E TRANSFERê:NCIAS
NAT'-"EZA

FCME

3.1.90.09
3.1.90.11
3. 1.90.13
3.1.90.14
3.1.90.16
3. 4. 90.30
3.4.90.33
3.4.90.35
3.4.90.37
3.4.90.39
3.4.90.92
4.5.90.51
4.5.90.52

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

OClALHAIXI

, . 974-.745
717.874.242
5.406.385
2.036.283
16.811.081
170.107.117
7.488.096
1.022.955
18.137.712
589. 428.928
1.233.546
196.774.921
570.250.052

T0 T AL

I

'

~-_298:.~46.063

Ir.
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02.0:0 - stNlíOO FEDERAL
02.103 - CENTRO OE lr-l""ffiWI.TICA E PRoc:ESSN-ENTO

oE: DAIXIS

XII
Cr"$ 1 000 00

I QuADRO OE DETALHAMENTO DA ÕEsPESA

·_ T;;":.::.NSF"ERÊ/~1

R::Cli~SOS- ÕE iOOP:'S AS ='OrHES E

ESPETIFICA~~-~

NATLREZA

---------

!

T 0 TAL

18. 137.712
589. 428. 928
1.233. 546

H~:s~

188

196.774.921
570.250.052

2.298.546.063

4.5-.12.41

150

23.093.235

23.093.235

4.5.12.41

150

23.093.235

23.093.235

3. 1._90.08
3.4.90.39
3.1.90.08
3.4.90.39
3.1.90.08

100
TOO __
100
100
100

·18.117.000 I
47.s2o.ooo I
, .485.000
47.520.000
16.632.000

3.4.90;3"7

3.4.90.39
11. Fl..Ní:lS

I

DETALHADO

3.4.90.92

3.4.90.35

cc:Nrfueürçno

I

FOi HE

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3. 1.90.09
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90. 1.4
3.1.90. 16
3.4.90.30
3.4.90.33

ot.oo7.0024.2900

4485

1.974. 745
717.874.242
5.406.385
2.036.283
16.811.081
170.107.117
7 .488....096
1.022.955

PROMOVER A CdMPLEME.NTAÇ,n;o· DE RECURSOS

PARA A CONSECUÇAO_ Db$_ OBJETIVOS Dt:FlNIOOS
PELQ OR(;.!:IQ,

01.007.0024.2900.0CXJ2

-Fl.NXl·OO CENlRO OE Iti'"CftMATI.CA E PROCESSA

fBJERAL
-P03L-Ito
AOS-SffiVtOORES PÕBLICOS d

f.ENTO OE DADOS 00 SENAJ:X)
15.078.0486.4089

PRESTAÇOO !E BeEF:CCIOS AO SffiVICXIi

PROPORCIONAR
REFERENIES
AO
VALE-TRANSPORTE E VALt:-REFttç_AO,_ A EDUCA

RECEBIMENTO DOS AUX!LIOS

ÇAQ

PR~-ESCOLAR ~M ~EGiME

DE CRECHE PARA

SEUS FILHOS, AL~M DE. (jijTROS BENEFXCIOS -·
SOCIAIS ESIPEB..ECtttlS ~ LEGI9JÇ1J FR:l=RIÁ.
15.078.0486.4089.0001.
15.078.0486.4089.0005
15.078.0486.4089.00)6

I
I

RE~oo
2.387.276.298

AUXlLIOS AO SERVlrX:R POOl.JCÓAUl((LlO-REf"EIÇAO
AUXlLlO-CRECtE - -

I

oooYNAifras ,

I

1 .485.000
47.520.000
16.632.000

I

I 2.364.183.063 I

23.093."235_1

762.219.736

J

834.938.3541

790.118.208_J 2.387.276.298

r

XIII

02. COO-- SENAOO FEDERAL
_
02 901
fl.NJO ESPECIAL 00 SENAOO FEDERAL

Cr$ 1 ."000,00

-

CEMJNSTRATIVO DA OESPESA Pffi FONT~ CE REC!.RSOS.

RECURSOS DE TO.OAS AS _FQNTE_S

'

--

ESF

ESPECIF ICAÇA_O

RECURSOS 00 TESOURO
150 - RECURSOS DIRETAMENTE

65.637.000 I

FIS
FIS

ARR~CADADOS

E TRANSFERt:NCIA

T O T AL

CO<HENlt!i

112.231 ~672

112.231.672
112.231.672
112.231.672

112.231.672

112.231,672

112.231.672
112.231.672

'

-TOTAL FISCAL

-

-
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02. OCO - SENA00 F;E.OCRAL
•
02 901 - F1.NJO ESPECIAL 00 SENAOO F'EIJ(RAL

..

REcuRsos

QJAOOO OC OCT ALH.N-ENlO DA EESPESA

NATLREZA

ESPECif.ICAÇAÓ
01.00l.IXXl1.2021

Cd 1

.

DE TODAS AS F"ONTÉ:S E
OC!ALHAOO

FCWE

o1•o::n •00:11 • 2021 • CKXl2

T O T A L

Fl..N:Itl'W-ENTO 00 SENA00 fEI:ERAl

'

3.4.90.30
3.4.90.33
3.4.90.36
3.4.90.:59
3.4.90.92

150
150
150
150
150

23.017.500
22.770.000
2.341.672
61.875.000
2.227.500

112.231.672

3.4.90.30
3.4.90.33
3.4.90.36
3.4.90.39
3.4.90.92

150
150
150
150
150

23.017.500
22.770.000
2.341.672
61.875.000
2.227.500

112.231.672

RECtRSOS
Vll\Ol..AOOS

REcrn50S 00
TEsorno

F~TE

RECUÃ-SO$

ESPECifiCAÇAO

·-

~

.

-

150 - RECURSOS OIRETAMENTE ARRECADfi.OOS

112' 231.672

...

TOTAL FISCAL.

c€ .. TÓDAS

INVESTI temE

ESF

TO1 A L

FIS
FIS

152.460.000
152.460.000
152.460.000

28.710.000
28.710.000
28.710.000

123.750.000
123.750.000
123.750.000

152.460.000

28.710.000

123.750.000

Cr$ 1.000,00
RECLRSOS CE TODAS AS

~

E S P E C I F I C AÇ

~

NATI.REZA

O

A!><INISTRAÇãO E cro<DENAÇAO 1IE !'I3'MÇlE rnAFICOS
DIVULGAR AS. ATIVIDADES" DO PODER LEGISLATI\0
ATAAVI::S DA EXE:C1JÇJ40 oE SERVIÇOS c:e:
ARTES
GAAFICAS DE INTERESSE DO CONGRESSO NACIONAL.

~EN',;AP

DERJ\L

112!1'J1.672

AS-_f"ONTES -E TRANSF"ffiEt-.CIAS

02.000 - SEW100 FEOERJ\L
02.902 - fLNJO 00 CENTRO .Gru\FICO 00 ~ FEIJERAL
QUADRO OE CE"_l AI.J·Wt::NlO DA

l 0 T AL

Cr$ t 000 OU
-

CE RE;:ctRSOS

RECURSOS DO TESOURO

crnRENTES

XIV

02.000 - SENAOO FEOCR,p.L
.
.
02 902 - rl.NJ() 00 CENTRO rnAr"ICO 00 SENADO FEDERAL
IBI)I(SlRAT IVO OA DESPESA_ POO

CXJT ,(l':SPESAS

112.231.672

112.231.672

01.007 .0023.2025_.0001

lRANSF'E~~S

AJ:MINISlRAÇAO ~ C1XRDENAÇJtO DOS SERVIÇOS LEGiSlA'
TIVOS
·.
...
ENCARGOS COM AOMINISTRAÇAQ DE PESSOAL E DE
ADMINISTRAÇAO GERAL NO QESÉNVol.VIMENTQ
DAS
ATIVIDADES PARLAMENTARES E AQ!'fiNISTRATIYAS.

01.007.0023.2025

ooo ' ocr

FOOE

.

RECtRSOS
TE50.RO oo .

152.46o.ooo

I
1

..

CE:TAL..HAOO

3.4.90.30
3.4.90_.36
3. 4. 90.39
3.4.90.92
4.5.90.52
4.5.90.92

150
150
150
150
150
150

13.278.375
7.177.500
7.895.250
358.875
118.602.00(
5. 148.00C

3.4.90.30
3.4.90.36
3.4.90.39
3.4.90.92
4.5.90.52
4.5. 90.92

150
150
150
150
150
150

13.278.375

OC! CEHIRO GRAF"ICO 00 SENAOO FE-

.

FÜNT·~s- E TRANSF~~~

RECt-"SSS
Vltell..AOOS

152.460.000

I)JT • I:ESPESAS

CffiRENTES

28.710.000

T O TA L

152.460.000

7.177.;~

7.895.2
358.87
118.602.00
5.148.00

DESPESAS DE
CAPITAL

123.750.000

152.460.000

T 0 T A L

152.460-)JOO
•---

.
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02:00J - SENADO FEDERAL
02 903
Fl.NXl [XJ CENiRtf-IX -Il'f'crM\TICA E PRoc:ESSPJUfi'O tE -DAOCJS 00 SENAOO FEDERAL

-

Cr$ 1.000,00

-

r:EJ.06TRATIVO DA OCSPESA PCR

F~TE

DE RECI..RSOS

, RECCJR$05 OE TODAS AS TONTE5 E TRÀNSFEREJ'..CIAS

ESPECIF' ICAÇ~O
RECLRSOS

ESF
- - - - ---

-

00 TESCURO -

150 - RECURSOS- OIRETAMENTE ARA_ECADÃDOS
~OT AL

FISCAL

T O T A L

INVEST!f.ENTOS

FIS

23.093.23
23.093.23

23.093.23
23.093.23

F!S

23.093.23

23.093.23

23.093.2>

23.093.23

---

02.CXXl -- SENAOO fEDERI\L
__
02 903
Fl.NJO 00 CENTRO 0:: ItFrnMATICA E PROCE.SSAM:NTO IE OAOOS 00 SENA00 FEDERAL

,

-

~O

4487

FI~

'RECURSOS_ OC TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

OE OCT 1\UW.ENTO OA DESPESA
ESPEClf ICAÇ~O

01 ~007 ~0024:2026

Cr$ 1 000 00

NATI.REZA

FON"TE

IETALHIIOO

T O T A L

IUJ.tiNISTRI\ÇAO E a:mi::E:NAÇOO DOS SERVIÇOS OE ItE'f::!!

MATICA

01.007.0024.2026.0001

PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SElORES 00 CON
GRESSO NACIONAL, RECURSO COMPUTACIONAL CAPAZDE APOIAR EFICAZMENTE 0 TRABALHO OE ANti,LISE,
PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇ~O DAS
AÇOES NECESSARIAS A VIA8IL!ZAÇAO DAS ATIVI~
DES FINS.

4.5.90.52

150

23.093.23

23.093.235

MANJTENÇJ\0 00 CENTRO OE; ItE'r;:e.u\T ICA E -~
SAtoENTO C€ DADOS 00 SENAOO FEDERAl

4.5.90.52

150

23.093.23

23._D93. 235

lESUROw

VI..::t.U\005

23.093.235

I ~fFAL"' I

23.093.2351

23.093.2351

T O

T-Ã-"l.

23.093.235

'
ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA

Ata da

2~

Reunião Extraordinária, realizada
em 12 de maio de 1993

Às doze horas do dia doze de maio de mil novecentos
e noventa c três, reúne-se a ColnisSão Díi-etciri dQSênado
Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença
dos Excelentíssimos Senhores Senadores HUmbcrtl::i-LUccna,
Presidentt::, Chagas Rodrigues, Primeiro Vicc-Prcsidente, Levy Dias, Segundo Vicc-Presidente, Nabor Júnior, Segundo
Secretário, Nelson Wedckin, Quarto Secretário,.Carlos Patrocínio, Suplente, e os Líderes: Pedro Simon, Mauro Bencvides,
Mário Covas, Magno Bacelar, Jonas Pinheiro, Marco Maciel,
Epitâcio Cafeteira, Esperidião Amin e Ney Maranhão.
Deixam de compãrecer, por motivos justificados, o Excelentíssimo Senhor Senador Júlio Campos, Primeiro SeCretário,
e a Excelentíssima Senhora Senadora Júnia Marise, Terceira
Secretária.
O Senhor Presidente dá início- aos trabalhos, com Uma
exposição sóbrc a Resolução n~ 42/93, que tra(ã do ~Pfano
de Carreira dos servidores do _Senado Federal, submetendo
à consideração dos presentes Projeto de Resolução para alterar o texto daquele Plano.
A pedido do Senhor Presidente, são prestados esclarecimentos a respeito, registrando-se intervenções dos Senhores
Senadores Mário Covas, E pitá-cio Cafeteira, Nds-on Wedekin,
Pedro Simon, Marco Maciel, Mauro Benevidcs c Esperidião
Amin.

O projeto é acolhido pelos presentes, com o voto contrârio do Líder Esperidião Amin. Assinado pelos Membros da
Comissão Dirctora, a matéria foi encaminhada à SecretariaGeral da Mesa.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às treze horas, pelo que cu, Manoel
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comissão
Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo
Senhor Presidente, vaL à publicação.
_____ Sala da Comissão Diretora, 12 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

C

Ata da

14~

Reunião Ordinária, realizada
em 13 de maio de 1993

-Às doze horas do dia treze de maio de mil novecentos

e -Ílovcirlta e três,_ reúne-se a ComiSsão Difetora do Senado
Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença
dos Excelentíssimos Senhores Senadores Humberto Lu.cena,
-Presidente, Chagas Rodrigues, Primeiro Vice-Prcsidente, Nahor Júnior, Segundo ~ecretário, Nelson Wedekin, Quarto Secretário, e Beni V eras, Suplente.
__ Deixam de comparecer, por motivos justificados, os ExcelentíssimoS ·sei:ihoies Senadores Levy Dias, Segundo Vice,Presidente, Júlio Campos, Primeiro Secretário, e Júnia Marise, Terceira Secretária.
O Senhor Presid~nte dá início à reunião e submete aoS
presentes os :)eguintes assuntos:
a) Reque_rimento no 347, c!_e 1993,_no qual o Senho.r Senador Bello Parga solicita ao Senhor Ministro da Educação e
do Desporto cópia autenticada da prestação de contas do
Convênio-n9 00001134792, cujo extrato foi publicado no Di3rio
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Oficial da União- Seção III, de 8 de julho de 1992, página
8688, 1" coluna.
- -~Os presentes, após discussão, aprovam a matéria c a cnCa-minham à Secrctada~Geral da Mesa para as devidas providências~ b) Requerimento n"447, de 1993, no qual o Senhor Senador Marco Maciel solicitl.! a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo ''Imagens de uma vida", de aut_oria do
escritor Antonio Carlos Villaça, publicado no JornafdO 8r3sil,
edição de 3 de maio_dc 1993.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas pn,vidências.
c) Requerimento n" 449, de 1993, no quai o·s-eOhõr Senador Nelson Wcdekin solicita ao Senhor Ministro das Minas
e Energia informações atinentcs à Elctro-suL
Os presentes, após disCussão. aprovam a matéria c a enca- _
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
-d) Requerimento n" 454, de 19_93. no qual o Senhor Senador Beni Vera!; solicita ao BancoNaciónal de DesenVolvimento Económico c Saciai (BNDES). por intermédio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da PrcsidCncía da República, seja inform:a-do o total de aplic;.tções
por Estados, Distrito Federal e regiões brasilcir.ns, nos últimos
cinco anos.
Os presentes, após discussão: aproVam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências~

Maio de 1993

e) expediente do Senhor Senad_or Pedro Simon solicitando a expedição de passagens aéreas e concessão de diárias
para as servidoras Eliane Cruxén Barros de Almeida Macic-1
e Edücnice Jovclina Lima Passos realizarem o trabalho de
exame e sistematização do acervo exü;tenTe sobre o ex-Senador
Alberto Pasqualini, no Rio de JarÍeiro.
A Comissão Diretora defere a solicitaç.;io;
f) estudo da Subsecretaria dc_._AdministraçãÜ de Compras, Contratações c Alienações sobre a contratação do Advogado Saulo Ramos, para patrocinar a defesa do Senado Fede~
ral na ação movida pelo ex-Presidente, Fernando CQ\lor Je
Mello, junto ao Supremo Tribunal Federal, com decisão favorável do Senhor Presidente.
Após exame, a Comis..são Diretora referenda i dccis_ão
do Senhor Presidente~
g) Processos n'' 005748193-3, 006242193-6, 007221193-2;
007202193-8 e 006648193-2, que tratam de solicitações de pagamento de horas-extras realizadas durante o período de funcio~ _
nãmento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada
pelo Requerimento n" 52192-CN (CPIJPC),
É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a
inatêria.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
~ncerrada a reunião, às doze horas e trinta itli!lutos, pelo
que eu, ManOerVilela de Magalhães, Diretor-Geraf_c Secre~
tá-rio da Comissão Dit'etora.lavrei ã presente Ata qUe. depois
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à puhlicação.
__
Saía da Comissão Diretora, 13 de maio de 1993. -Senador Humberto LuceDa, Presidente.
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ANO XLVIII- N•83

QUARTA-FEIRA, 19 DE MAIO i>E 1993

BRASÍLIA -

DF

SENADO FEDERAL
-SUMÁRIO
1- ATA DA 91• SESSÃO, EM 18 DE MAiO-DE 1993
1.1-ABERTURA
1.1.1 - Fala da Presidência
-Finalidade da sessão destinada ao Compaiúlmento
do Sr. Ministro de Estado da Agricultura, do Abasteci-

mento e da Reforma Agrária, Dr. Lázaro

Barbos~.

a fiin

de prestar esclarecimentos sobre o Plano Económico do
Governo, na parte pertinente às atribuíçóes daquele Ministério.
--- --

1.1.2- Exposição do Ministro de Estado da Agricultura, Abastecimento e da Reforma Agrária, Dr. Lázaro
Barboza
1.1.3- Fase de Interpelações
Senador~s Mauro Benevides, Ney Maranhão, ~rapuan
Costa Júnior, César Dias, Júnia Marise, Carlos Patrocínio,
Pedro Teixeira;-Áureo Mello, Ney S_uass.una, Gilberto Miranda, Eduardo Suplicy, Gãribaldi AlVes Filho, Jutahy IVfagalhães, Cid Sabóia de Carvalho, Moisés Abrão e João
Calmon.

1.1.4- Comunicação da Presidência
-Convo-c-ação de sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.

1~1.5-

Designação da Ordem do Dia da próxima

ses~

são

L2- ENCERRAMENTO

2- RETIFICAÇÃO
Ata da 68~ Sessão, realizada em 27-4-93
3- ATOS DO PRESIDENTE
N'" 317 a 324. de 1993.
·
4- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
Ata da 13• Reunião Ordinária; realizada em 25-3'93.
Ata da 31• Reunião da Assembléia Geral Ordinária,
realizada em 14-4-93.
Ata das~ Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do IPC, realizada no dia 15 de abril de 1993, para
dar posse aos novos dirigentes, eleitos para o biênio
1993/1995_
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 91 a Sessão, em 18 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 _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Bello
Parga _ Carlos Patrocínio _ Çhagas Rodrigues _ Cid Saboia de
Carvalho _ Dario Pereira ___ Dirceu Carneiro _ Elcio Álvares _
Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin _ ·Eva Blay _ Garíbaldi
~lves Filho _ Gerson Camata _ Ouilhenne Palmeira _ Henrique
Almeida _ Humberto· Lucena _ Hydek~l Freitas _ Irapuan Costa

Júnior..:. Jarbas Passrujriho _JoãO C-almon _João :Fra,nça _ J~ão
Rocha _ José Ric}la ,- Jutahy Ma_galhães __ Juvêncio _:pias __
LaVOisier Mãia _-Levy Dias __ Luçídio Portell_a __ Magno Bacelar_
Mansueto d_e_Lavor _ M~ciq Lacerda __ Mário Çovas _ Marlt,tc~
Pinto_ Mauro B~nevides _ N~bor JúttlOr _ Ney Maranhão __ Ney
~fuas:suna __ PeçlrÕ -TeT?C-eira _ Rachid Saldanha Derzi _Raimundo
_1,-ira_~RonaldÓ Aragão _ Ron~ Tito. ___ Téotônio Vilela Filho _
Wilson Martins.

4490 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

EXPEDtENTE
CI!N'I'IIO ORAPICO DO SI!MADO PEDBIIAL

DIÁIU() DO CONOIU!aO NACIONAL
I a - aoll . .,....uiiiUdo
4a Sooada P -

MANOEL VILELA OE MAOALIIAES
OireiOl.Oua.l. do Suado PeduaJ
AGACIEL DA SILVA MAIA

u-.

Oiretor Eac•uvo
CARLUS HOMERO VIEIRA NINA

Oirctor Adaiailuaavo
u;I:t CARLOS BASTOS

Direa Jacl•aul

ASSINATU'IIAS
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fLORIAN AUGustO COilllNHO MADRUOA
Diretor Adju10

esta tribuna de 1975 a 1983 7 é com emoção que volto a ela,
hoje, com a responsabilidade de ser o Ministro da Agricultura,
do Abastecimento e da Referiria Agtária"do Govetrro·do ho:nrado Presidente Itamar Franco. E aqui com·pareço atendendo
a preceito 1egal da convocação que me foi feita, oriunda de
apresentação do eminente Senadpr Maur() Beneyides, Líde~
do meu Partido.
Venho, Sr. Presidente,·srs·.·se"nadores;falardos negócios
cio Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrãria e; sobretudo, nos termos do requerimento aprovado
pelo Plenário, do Plano de Governo· do Presidente_ Itamar
Franco para o seto r.
_
·. ··préliiiÍinanilerite; i:tãó pOderia "deixar de traçar, áq~i; O
diagnóstico daquilo que encontranios no Ministé~~ dá"Agricultura quando tomamos posse a 13 de outubro do ano passado·.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está susNo decorrer de 1992, fruto de uma série de dificuldades
pensa a sessão.
e
alguns
equívocos, os agricultores enfrentaram dificuldades
(Suspensa às 14h37mín, a sessão é reaberta às 14h40min.)
sem conta ..Basta dizer, S~. Presidente, que a comercialização
O SR. PRESIDENTJl (Humberto Lucena) - Está reados produtos agrícolas no ano de 1992, praticamente to-da
·~
berta a sessão.
. ..
ela, a nível de produtores, se deu no patamar de 20% abaixo
Encontra-se na Casa o Exmt? Sr. Mirlistro de Estado da
do preço médio dos. cinco anos anteriores, e em face daquele
Agricultura, do Abastecimento e da RefOrma Agrária, Dr.
cfima,de desale_nto é que se instala o GQ~erno ·do Pi-esídente
Lázaro Barboza, convocado nos termos do Requerimento nt?
Itamar Franco.
· - ····
.
428, de 1993, de autoria do Senacíor Mãllro-Benevídes. Para
Ao assumir o Ministério, ··as terras praticamente todas
conduzir S. Er" ao Plenário a Presidência designa a Comissão prontas e iniciandi:>-õ plantio, o Ministro não tinha como interformada pelos Srs. Uderes. (Pausa.)
ferir diretamente nas intenções já tomadas, mas procurou
(Acompanhado da Comis.são designada_ pelo Sr. Presi- dialogar com os setores produtivos, percorreu o campo emudente, tem ingresso no reCinto o Sr. Ministro, que ocUpa lando os produtores. E como não há nada mais fc;>rte. ne~t~
a cadeira a S. Ex• reservada.)
País do que a intenção do homem rural de continuar plantanO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Encontra-se do, apesar das dificuldades, este ano, Sr. Presidente, estareem plenário S. Ex• o Miriistro d~ Estado da Agricultura, do mos colhendo uma safra· que, pelos dados do Ministério da
Abastecimento e da Reforma Agrária, úr: Lázaro Baiboza.
Agricultura, é de 69 milhões de toneladas, a segunda maior
Nos termos regimentais, o Ministro disporá de meia hora da história, âado que o IBGE .c.orrige para 71 milhões de
para sua exposição.
toneladas. Oxalá, cheguemos, efetivamente, a atingir esses
Para as interpelações a S. EX' serão chama9os os Sena- . números.
dores inscritos, que disporão de cinco minutos ca~ um,-8endÕ _·_Mas a granae_-verdade é que, não obstante a resposta
assegurado ao Ministro igual tempo para as respostas. Para do campo tenha sido positiva~ as dificuldades do setor persis~
contraditá-lo, os Senadores poderão usar da palavra por dois tem e são-inúmeras.
minutos, concedendo-se ao MiniStro igual tempo para tréplica.
É preciso constatar, de maneira bastante clara, alguns
Tein, portanto, a palavra o Ministro da Agricultura, do desses gargalos. O Presidente Itamar Franco encOntrou Abastecimento e da Reforina -Agrária,_ Dr. ~o Barboza.
e nessa sitUação o Ministro assumiu o Ministério -o Proagro,
O SR. MINISTRO LÁZARO BAR.BOZA- Sr. Presi- o ~guro agríCOla, enfrentando enorme descrédíto. O chamado
dente, Sf'!s. e Srs. Senadores, eminentes Líderes? ausente desta Proagro velho com débitos ·que vinham, desde 1987, acumu~
Casa há 10 anos, Sr. Presidente, depois de ter freqüentadO lados, atinge a soma expressiva de 190 milhões de dólares,

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrlgues) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob_a proteção de De~s, iniciamos nossos trabalhos.
A finalidade da presente sessão é· a· coinparecimellto do
Sr. Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária, Dr. Lázaro Barboza, para preStar
esclarecimentos sobre o Plano Económico do Governo, na
parte pertinente às atribuições daquele MinislérlO; il.Os termos
do Requerimento n"" 428, de 1993, do Senador Mauro Benevides.
S. Ex~ já se encontra ·na ca:s:;;:-nó Ciã.biíiete~do Pi-esidente.
A Presidência vai sus.pend"er a sesSão' por"" 10 miÕ.utos,
até que S. Ex\ na forma regimental, seja conduzido ao plenário.
- -

.

,,.·

-·

.
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dos quais grande parte é devida aos próprios· produtores ~que
pagaram o seguro e quando sofreram o evento, por efeitOs
climáticOs ou de pragas, -não- foram ressarcidos·. Part~ substan- .
cial disso foi honrada pelo siStema finimCeirO- que, por·sua
vez, não foi ressarcido.
Na área do crédito rural, Sr. Presidente e Srs. Seri3.dores,

a grande verdade é que, para investimentos, os recursos vêm
sendo reduzidos, ano a ano. Em 1992, esses recursos-f6fãffi
extremamente minguados. Em 1971, para o setor de corretivos
e é sabido que nossas terras são terras ácidas,
pobres em fósforo, que necessitam desses corret_ivos -;-teve-se

de solos -

apenas 50 milhões de dólares; para o ano de 1992, 70 milhões
de dólares; e agora,_ para o ano de 1993, já tefuõs recursos
assegurados que garantirão as condiçõeS mai~ aâeq~adas para
_- - - - - a correÇão dos solos.
Na área do abastecimento, é 'preciso lembrar aqui que
a CONAB tem enormes desafios. Ela é fruto da-junção de
três empresas~ junção esta que, em termos institucionais~ até
hoje enfrenta dificuldades: a antig_a CFP, Companhia de Financiamento& Produção, a antiga COBAL,-Cõmpanhia Brasileira de Alimentos e a antiga CffiRAZÉM, Cómpanhia Brasileira de Armazenagem. Mas,_ no decorrer _da administração
do PfeSidente Itam3.i- Franco~ -tUdO se tem féito iicY' Sêhtido
de garantir a -mãiOr transparência Possível dãs ações no ârilbito
daquela empresa, e os esforços têm sido mui_to grandes, inclusive já se resgataram créd_itos da empresa no valor de 3 trilhões
e 500 bilhões de cruzeiros, dos quais quase soo- bilhões de
cruzeiros jã ingressaram tios· cofres do Tesour.o, e o re~tante
encontra-se em. fase de ac~rtos e de cobranças.
Na área da reforma agrária, Sr. Presidente, S~. e Srs.
Senadores, os problemas são enormes,·os "gar~alos'' são ~~n
des. Basta dizer que temos uma montanh_a de Tltulos da DlVtda
Agrária, as famosas TQA, atingindo talvez, em números de
hoje 7 trilhões de cruzeiros, títulos esses que não fora_Ill honrados .d_urante o_s anos anterior~:S.- É_ preciso c[ue o· Governo
dê uiDa soluçãO a esse pioblemã - e- eslá-se, estu~ndo, na
área do Ministério da Fazenda, do Banco Cenu:al e_ d_3: Secretaria do Tesouro Nacional, uma solução para os TDA -porque, sem dar a esses títulos credibilidade~-~~ e~tr~Iila~
mente difícil continUar as ações de reforma agrá~a, p01s as
desapropriações acabariam sendo, não desapropriações, mas
expropriações.
.
Há um número muito grande de acampados - vmte e
tantas mil famílias à beira das rodovias, à pOrta de repartiçõeS
públicas, em lonas pretas - significaJJ.dO Uni desafio_ para
o Governo na área da reforma agrária. Hã uma quantidade
imensa de contratos celebrados pelo Incra, no Governo anterior, contratos que, muitas vez~, en;õlvem a e.x:~ução de
obras sofistica'âas, que estão mmto alem da posstb_llt?ade de
investir, em face dos minguados recursos orçamentãnos.
Entretanto, Sr. Presidente, Sr!-s. e Srs. Senadores, a nossa
luta tem sido diutuma, no sentido de buscar a equação desses
problemas. Mas existem outros gargalos extrema~ente importantes que hoje penalizam a agricultura brasile_irá. E, dentre
eles, não poderíamos deixar de salientar nestá Casa que, no
GoVerno passado, se procurou fazer uma rápida abertura do
nosso mercado para o exterior.
Entretanto, sem se fazer uma adequação dos mecanismos
internos ·que pudessem gerar condições de efetiva competitividade entre o- produtor nacional e o de outros países, e
sem uma refonna fiscal e tributária que viabilize essa compatibilidade, fica extremamente difícil produzir. É o caso, por
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exelnplo, dos problemas que enfrentamos, hoje, nas áreas
do trigo e do algodão.
Na verdade, o Brasil precisa tomar uma deciSão: nós,
que já chegamos a produzir mais de 6 milhões de toneladas
na safra 88/89, vamOS continuai' plantando trigo no Pa~s ou
não? Eril face da redução diária; aõ des-eStímulo do ano ·passa.:
do, à má comercialização da safra colhida, que .vem sendo
sempre torpedeada por importações, inclusive de países que
subsidiam· fortemente a agricultura, estamos tendo uma redução significitiva ria. área cultivada, e deveremos colher entre
2 milhõ~s e 700 mil e, tió máX:üriõ, 3 milhões de toneladas.
É preciso verificar que a produção do trigo sígnífica-iiitenSã"OcUpação de mão-de-obra. Temos regiões, córi:to a· Est.ado
de Mato Grosso e; especialmente, Santa Catariria e Rio Grande do Sul, que têm vocação para o cultivo do trigo, principalmente no chamado período de inverno.
Não há dúvida, do ponto de vista do Ministério da AgricUltura, de que é importantíssima a Contínu_idaóe das pesquisas
em relação ao trigo, com o objetívO de melhorar sua qualidade
e, conseqüentemente, alcançar uma maior competitividade.
Mas, o que aconte·ce hoje com o produtor brasileiro, principalmente no Sul do País, em relação aos produtores dos países
vizinhos, do chamado Mercosul é um f3.to quaSe cai'icãlural.
Vejam V. Ex~s: do lado de cá, na fronteira brasileira, os
senhores poderão ver um operador trabalhando em um tratar
de fabricação nacional; simultaneamente, esse operador estará
ouvindo a mesma máquina, também de fabricaçáo nacional,
tfabalhando do outro lado da fronteira; só que o trator brasileiro, vendido ao produtor da Argentina, custou -cerca de
35% a menos do que foi pago pela compra do mesmo tratar
para o produtor brasileiro.
_
_
_ .
Por outro lado, a carga tributária com efeito em cascata
sobre os produtos primários não' eXiSte rios países- vizinhOs,
tampouco em outros países do mundo. Temos, no Brasil,
~guns-produtos nos quais esSe efeito cascata chega a atingir
37%~
há caS-os·; coiiio -o do- algodão, em que tivemos como nesta safra que estamos colhendo agora - uma redução
daãrea plantada de 37%, devido aos problemas que os agricultores enfrentaram no ano passado.
-~~~Este ano, já :te~emos que irilportar cerca de 400 mil-tOneladas de algodão, quando temos enormes regiões no País com
vocação para essa cultura. É por isso que o Ministério da
Agricultura tem-se colocado numa posição muito firme no
sentido de que seja taxado o algodão importado dos países
que subsidiam a produção. É claro que existem dificuldades
para administrar, mas sabemos que é preciso fazer uma opção,
levando em conta que a cotonicultura é fortemente empregadora de mão-de-obra e que, hoje, graças ao avanço nas
pesquisas, o algodão que estamos colhendo agora, nesta safra
de 1993, já tem. unia qualidade bem superior à das safras
anteriores; já temos variedades precoces, o que facilita a coD.vivência e o combate da praga do algodoeiro, especialmente
no Nordeste, onde centenas de milhares d,e brasileiros vivem
em função dessa cultura, que assume um significado extremamente forte. Todos sabemos que nos sertões do Seridó, em
grande· extensão do Estado de Pernambuco, já se produziu
uma quantidade fantástica de algodão e, hoje, esse plantio
se encontra fortemente reduzido.
Estes, Sr. Presidente, Srs~- Senadores, são apenas alguns
gargalos que enfrenta o governo do honrado Presidente Itamar
Franco e o seu Ministro da Agricultura e os demais Ministérios
envolvidos. Efetivamente, o Congresso Nacional tem uma

e
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participação muito_ atuante, porque, para fazermos a reforma
fiscal e a reforma tributária, deixando de p_enalizar o_s produtores primários aa fOrma como estão, é indispensável e urgente
uma posição do Congresso Nacional.
Assim que assumimos o Ministério, em meio a um oceanp
de dificuldades, procuramos estabelecer _uma forte parceria
com os representantes dos setores organizados da produção.
A CNA, Confederação Nacional da Agricultura, a Socíedade
Rural Brasileira, a Organização das Cooperativas Brasileiras,
a Contag, Abag, a Associação Brasileira_ de _Agribusi:Qess,_
que acaba de nascer, _cuja !!-~pectativa é de ·que ela poderá
prestar grandes serviços, a Abrazém, a Anec, ek. Temos,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, mantido um esquema de forte
parc'eria, de debates, analisando os problemas da ~gropecuáriã."
brasileira e procurando atacá-los de frente, no que eles têm
_, . ~ . .. . .
.
de mais agudo.
Na área do crédito rural, na década de_ 80, tivemos um
orçamento de cerca de quase 20 bilhões de dólares. E QS_
recursos totais do crédito rural alocados nos financiamentos
em 1992, para a safra que CstamOs cÕlhendo, não ulti-apassam
o patamar de 6 _bilhões de dólare_s, De Jorm,a _que fica_ muito
fácil constatar que a agricultura, apesar c:Ie todas as dificuldades, ela tem sabido r_esponder com presteza à demanda
que lhe é feita.
Mas, sobretudo agora, quando _o Presidente Itamar Franco está_ com a forte determinação__d_e efetivamente c_ombater
a fome e a miséria, não podemos dar por satisfeitos com
safras agrícolas no patamar de 70 milhõ~ de toneladas. Por~
que, Sr. Presidente, Srs. Sçp.adores; se temos 32 milhões de
brasileiros na faiXa de renda de até um salário mínimo, e
quase outro tanto num;i~. faixã. âe até trêS salários _mít:tiiilqs,
fica fâcil constatar que temos 32 milhões de brasileiros que
praticamente não comem, e temos outros quase 32 rriilhões
de brasileiros que são subconsumidores. É preciso encontrar
mecanismos para que, efetivamente, o país volte a crescer,
na geração de empregos e no aumento da produção e da
produtividade. .
___ .
..
:É bom ressaltar aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que há dez anos não temos expansão de .áre~ agrícola, pelo
contrário, estamos tendo redução de área plantada. Não obstante isso, graças a avanços tecnológicos, graças aosesforços
dos produtores, a produtividade cresceu nesse perfodo em
mais de 30%. Mas, agora, quero pedir a atenção do Plen4rio:
não Obstante a produtividade tenha crescido em mais de 30%-,
o produtor rural perdeu mais de 40% de renda nos qttimos
anos. É uma coisa incrível verificar o que ·está ·acontecendo:
enquanto as cidades incham, enquanto as grandes metrópoles
causam desassossego pela demanda de investimentos públicos,
pela necessidade de mais paviriJ."eritação, mais ônibus, mais
escolas, mais creches, mais empregos, aumentando a multidão
dos subempregados e desempregados, enquanto a pressão se
desenvolve nas grandes cidades pelos programas habitacio·
nais, o campo se esvazia.
S~. e Srs, Senadores, sabem V. Ex~s quantas casas v~ias
existem~ hoje, no campo brasileiro? Pasmem V. E~s! Cerca
de 2 milhões e 500 inil casas na zona rural estão desocupadas,
fechadas na zona rural, enquanto há um grande desafio para
se garantir programas habitacionais nas grandes cidades. Mas
até as pequenas cidades, muitas delas, estão também diminuindo a sua população. Outro dia, participando de um evento
em São Paulo, tomei conhecimento de que quase cem municípios de São Paulo tiveram decréscimos registrados no último
censo na sua população.
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Em face de todos esses problemas, o Ministério da Agricultura vem procurando. atuar na raiz deles. Por e~emplo,
na área de sanidade animal, o Brasil, que perde cerca de
1 milhão de dólares por dia apenas com a perda de peso
de ari.imais que são atingidos pela febre aftosa, nós, que temos
no Ministério da Agricultura, do Abastecirilento e da Reforma
Ãgrária, um convênio COrri ti Banco Mundial, ainda de 1987,
partimos para uma proposta concreta de erradicação d(\ febre ·
aftosa no Brasil.
_ Assumimos o !yfinistério da Agricultura com a presença
de quase 11 rr.iil focos de febre ãftoSa _nós quatro ponfos cardeais" do País. Hoje, decorridos esses poucos meses, claro
que não estamos satisfeitos; mas exístein menos de mil focos
de febre aftosa. E o plano de erradicação da febre=~ftosa
já se prepara, inclusive, para criar condições, dentro de pouco
tempo, de área livre em três Estados· brasileiros_: Sanfa Catarinâ, "Paraná e Rio Grande do Sul e, provavelmente, também
Roraima, onde não_temos_tid_o a incidência d(;!ssa_doença,
pois o plano da erradicação. dã feb-re aftosa, prePiràdo no
Ministério da Agricultura, hoje, graças a Deus, merece credibilidade internacional.
E nós podemos constatar isSo quando há cerca· de 15
dias, fomos convidado para presidir, a nível de MiniStro de
Estado, um encontro de _:M,:inistrQs. dos países ligados aó Sistema Nacional de Sanidade. Animal, em Washington, nds ~sta_dos_Unidos.
. .
·-·
_ Mas, diante das dificuldades que atingem os nossos ·produtores, desde o_ grande até os pequenos, prindpalmente os
pequenos produtores, o MiriiStéiíO da Agricultura procura
encontrar alternativa, fazendo com que· o pequeno agricultor
póssa ter oPÇõeS de agregar mais renda.
· EstamOS deSenvolvendo o Frutex, um programa de fruticultura voltado, inclusive, para o mercado externo, e que
viSa-, IióS ·próXimos cinCO anõs, resgatar 55 niil hectares de
fruticultura, já existente no País, mas, que não estão recebendo os tratos culturais, não estão recebendo as informações
necessárias~ nem os cuidados fitossanitários, inclusive, para
que se atenda a um amplo mercadO, lá fora, cada dia mais
sedento de frutos tropicais, produzidos em países com as condições do nosso.
.
o- Ch~e, pequeno país, noss_o vizinho, realizOu no ano
passado uma receita carilbial de l_ bilhão e _300 milhõe~- de
dólares, apenas na exportaç~o de frutas in natura .
O Brasil, com 8 milhõ_es e meio de quilómetros quadra~
Çlq~, re~izou unta receita Cambial no patamar de apenas 100
milhões de dólares.
~: ·
·
E isto até significa· grãhde ·ava·nço· em relação há pouco
tempo, porque, graças aos trabalhos da Embrapa e à organização de produtores no Sul do País, hoje o Brasil produz
maçãs de qualidade infinitameri.te superior à de qualquer outro
país do mundo.
_
O pólo de fruticultura irrigado do Nordeste, na região
do São FranGisco, hoje coloca frutas de primeiríssima qualidade na mesa dos consumidores mais· exigentes do mundo,
inclusive nos Estados Unidos.
Voltando ainda à parte sanitária, é de fundamental importância que o Ministério da Agricultura tenha um programa
direcionado não apenas para a erradicação da febre aftosa
e combate de outras zoonoses mas, sobretudo, para a melhoria
genética· do rebanho brasileiro, para que aumentemos o seu
desfrute. O Brasil tem o maior rebanho bovino comen:.ial
do mundo, os inelhores agricultores e veterinários, não obs-tante os nossoS avanços em: Engenharia G~nétiq. (aquilo que:
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a nossa Embrapa já faz, inclusive o seccionamento de embriões, o que possibilita nessa área avanços fantásticos, porque
o pessoal que trabalha nessa área já chegou à sofisticação
de fazer a repartição de embriões, o seccionamento de um
embrião de um órgão fecundado para fazer até 16, multiplicando po-r 16), não obstante os nossos conhecirilentos sobre
melhoria de pastagens, o desfrute do rebanho brasileiro é
infinitamente pequeno.
- Temos entre cento e cinqüenta e cento e cinqüenta e
três milhões de cabeças de gado, e produzimos pouco mais
que a carne produzida pelo rebanho argentino, que é de cerca
de cinqüenta milhões de cabeças.
Precisamos chegar a esses melhoramentos genéticos e,
efetiVamente, compreender que é preciso melhorar as pastagens.
Vejo, na tribuna de honra, o ex-Ministro Paulinelli, que,
num encontro de produtores conosco, no Estado de Goiás,
lembrava que, agora, apenas neste ano, em Minas Gerais
~dentro do chamado Projeto Barreirão, que vem- sendo
trabalhado pela EMBRAPA por produtores de Goiás, de
:Minas Gerais e de outras regiões dO cerrado ~ - espera-se
-que se faça a recuperação de cerca de cinqüenta mil hectares
de solo.
O que é esse projeto? É a combinação do plantio de
grãos com a reposiç-ão de pastagens em terras cansadas, que,
muitas vezes, suportam apenas meia cabeça por hectare.
Uma vez devolvidos ao solo os ingredientes e microelementos ·de que precisa, consorcia-se o- plantio do capim com
grãos, especialmente o arroz e o milho.
No ano_ ·seguinte, o produtor ficará com a pastagem recuperada. Ao invés de suportar pouco mais de meia cabeça
por hectare, ·o solo passa a suportar até três cabeças por hectare, melhorando enormemente as condições de pastejo do rebanho durante vários anos seguidos, ao passo que terá contribuído enormemente para a produção de grãos.
Sr. Presidente, St-'s. e Srs. Senadores, estamos trabalhando fortemente no sentido de fazer com que a EMBRAPA
e há uma plena compreensão daquela empresa, orgulho
de todos nós brasileiros pelo elenco de realizações por ela
efetuados, pelo avanços científicos notáveis que tem coriseguido - se volte, dentro das preocupações do Presidente
Itamar Franco, para trabalhar, em parceria, lado a lado, com
os produtores, nas pesquisas que são demandadas diretamente
pelo produtores.
E é dentro dessa visão que o Governo Itamar Franco
está também procurando fazer o revigoramento da CONAB,
tendo como objetivo fazer com que na área de abastecimentoela possa cumprir melhor a função de garantia de preços e
participação nos programas sociais, sobretudo agora, nesse
momento em que se levanta um clamor nacional para o com~
bate à fome e à miséria. -Assim é que o Presidente Itamar
Franco deu posse, na semana paSsada, ao Conselho de Segurança Alimentar, que, tenho plena convicção, Sr. Presidente,
S~. e Srs. Senadores, pelo efeito multiplicador de suas ações,
será capaz de gerar açóes efetivas mobilizando o País, reproduzindo-se em Conselhos Regionais, Conselhos Municipaís e,
até mesmo, Conselhos de Comunidade, porque Dós precisamos ter consciência deste estado de deplorável fragilidade
da sociedade brasileira, com quase dois terços dela carentes
de alimentação.
Para que a Agricultura possa responder a esses desafios,
é absolutamente imprescindível que tenhamos os instrumentos
adequados, para que o campo-possa, efetivamente, produzir.
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E não é por outra razão que o Ministério da Agricultura
preparou uma série de propostas e o Presidente Itamar Franco
as inseriu no seu programa de priorizar a Agricultura, alocando este ano I bilhão e 400 milhões de dólares para as seguintes
ações que são de fundamental importância: ã-primeira delas,
para calcário e fOsfãtagem;- a: segunda. para- ã construção de
armazéns a nível de propriedades. Enquanto os Estados Unidos armazenam mais deJ 50% dos seus grãos, na zona de
prOdução, nos silos das fazendas, e a Argentina armazena
35, -no Brasil armazenamos apenas 5% a riível de propriedade.
E o que isto significa? Um enorme desperdício dos grãos,
uma demanda imensa de fretes, quando as estradas vicinais
estão ruins, quando ainda está chovendo, aumentando 50%
o número de acidentes, gastando 45% 3 maiS de -combustível,
transportando mais umidade, ag~egando _custo~ aos produtos
agrícolas, que não beneficiam o produtor e acaba penalizando
o' consumidor na outra-ponta. Por isto é de suma importância
o Programa de Armazenagem a nível de propriedades, a nível
de fazendas, para que possamos, assim, atuar nesses e em
oqtx:os vértices da perda de grãos no Brasil que, infelizmente,
chegam a um patamar de 20%, o que é uma coisa absurda.
Os desvios e -as perdas começam a ocorrer no processo de
pré~plantio, no processo de plantio, nas máquinas mal reguladas, no processo de colheita, de envasamento, de transporte,
de armazenagem, de beneficiamento. É preciso que haja uma
conscientização de todos os agentes nesse sentido, porque,
até mesmo cOm Uma safra no patamar de 70 riülhões de toneladas, o que para mim não é neiihuma supersafra, para o Brasil
de hoje eu diria que é muito pequena - de - imagine-se
que 20% signifiquem 14 milhões de toneladas, um absurdo
num País de famintos. Não apenas estamos procurando identifiçar onde acontece cada uma dessas perdas, mas estamos
procurando ag~r na rai:? do problema, no sentido de minimizá~la e reduzi-las a patamares mais aceitáveís. Todos nós sabemos que enfrentamos o mau estado das rodovias, o problema
das ferrovias qUe eStão extremamente eScassas. os gargalos
entando a cada dia as dificuldades do produtor. E é necessário,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, _que se dê ao produtor brasíleiro- as-condições mínimas pàra que ele continue produzindo.
Ténho certeza de que, agora, com alocação d_e recursos de
1 bilhão e 400 milhões de dólares para a equalização de taxas
de juros, que já foi anun-ciado no Programa de Governo do
Presidente Itamar Franco, recursos especialmente para fazer
.com que se priorize o atendimento aos pequenos e miCropro_dutores, r~cursos para armazenagem e, ainda, outras ações
coordenadas que se faz neste sentido - no momento em
(J_ue, efetívamente, conseguirmos arredondar essa__ proposta,
que é o grande anseio dos produtores rurais a: que o Sr. Ministro da Agricul~ra é_ favorável~_ embqrª recon_hecendo que
existem díficuldades à equivalência ao prOduto. que é a grande
proposta da própria agricultura contra a inflação, um dos
mais penosos tributos e o maiQr flagelo que se abate sobre
um País em desenvolvimento como o Brasil- Sr. Presidente
e Srs. Seõadores, a agricultura brasileira estará, então, preparada para produzir grãos e garantir o abastecimento do País,
fazer face ao programa de combale à foine- e·ãmiséria, gerando
uma situação de bem~estar e de excedentes para a exportação,
os chamados agrodólares que são tão importantes para a vida
do País.
Sr. Presidente, SM e Srs. Senadores, esgotado o meu_
tempo-, eu encefro, aqui, esta expOsiÇãO e fico no aguardo
do questionamento que V. Ex~s houverem por bem fazer.
Muito obriRado. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se
à fase das interpelações.
·•
~
·
Concedo a palavra, por 5 minutb:S; ao ·nobre_ SenadOr
Mauro Benevides, autor do Requerir'neilfo' de Convocação
e primeiro Senador insCrito: ·
· ' • .. - -- - ·
·O SR. MAURO BÉNEVIDES (PMD~ - CE - Para
interpelar. Sem_ revisã,p_Qo oraÇor.} :--:-Sr~ Presid~nte,_ Srs.
Senadores, Sr. Ministro Lázaro Barboza, toda a Casa _o_uviu
a exposição de V. Ex\ Sr. Ministro, minuciosa e precisa,
sobre todos os_ aspectos relacionados com.o Ministério da
Agricultura. Todo Pleriário atento aos arg\lmentOs que V.
Ex• expendeu, não apenas O_ Plenário ri:tas :tambéril áqueh!s
que compõem a Tribuna de Honra, os ,S~~retários_ d~ Agricultura que saúdo na pessoa do Secretário. de Agricul~ur;3..
de Minas Gerais, 9 ex-Ministro Alysson Pa!!linelli; os dirigentes da Confederação Nacional da AgricuJt,u_ra, da So~iedad~
Rural Brasileira; da Organização das Çopperativas e da própria CONTAG que, vindo ao Senado na tarde de hoje, Sr.
lvfinistro Lázaro Barboza, desejam, certa~e.nte, ouvir a exposição de V. Ex\ o questionamento, qu·e agora se inicia com
a minha intervenção, e, naturalmente, d:izter-.ao País gue: á.qtie,:...
les que aqui estão apóiam a atuação, muitó bem direcionada,
a cargo de V. Ex\ como auxiliar direto do Presidente Itamar
Franco.
Para nós, que o conhecemos ne_sta Casa nos idOs de ~197-5,
evidenciando o seu espíritO- público- em- todas as oportunidades, defendendo, naquela ocasião, o grande anseio_ dos brasileiros, que era a normalidade político-iristitucional, V._ EX"
chega, agora, à tribuna do Senado investido do encargo de
Ministro da Agricultura, do Abastecimc;:nto e da Reforma
Agrária, trazendo-nos esclarecimento~. mJ.Iitos dos quais. de
reação do conhecimento da própria opinião pública, já qUe
sua vinda ao Senado, no dia de hoje, coincide-com a publicação, na imprensa brasileira - e aqui há um_ r~corte do jorn_al
Correio Braziliense---:- de que é mínimo, é irrisório, é insignificari.te o percentual dos que fazem restrições à perfonnaoce
cumprida por V. Ex~ à frente da Pasta da Agricultura, Abastecimento e da Reforma Agrária.
Em onze capitais brasileiras, quase cinco niil consultados,
apenas 1.4% fazem restrições ao êxito que V. Ex~ anuneía
e vem alcançando no desempenho das e_levadas funções de
Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária.
_
Começaria a interpelação a V. Ex~. Sr. -Ministro, indag;;t.ndo-lhe sobre o Conselho da Segurança Alimentar. Na última
quinta-feira, esse Conselho foi instalado formalmente no Palácio do Planalto, em solenidade a que estivemos presentes,
os Líderes da Câmara dos Deputados e do Senado, inúmeros
parlamentares, a própria sociedade, através de Seus segmentos
mais representativos, todos aplaudindo a iniciativa do "Presidente Itamar Franco, uma iniciativa que se direciona para
o combate à miséria e à fome em nosso País.
A primeira colocação que faço a V. Ex~, para que ela
não fique apenas em meio a informações vazias, Sr. Ministro,
é que queremos que V. Er" situe, com absoluta precisão,
qual o papel do seu Ministério no Conselho de Segurança
Alimentar. Queremos que V. Ex• deixe isso muito claro, para
que esse programa, lançado com a presença, com a responsabilidade, com o patrocínio do próprio Presidente da Repúblic;t, não falhe. Esse programa não pode falhar. Desejamos
conhecer, neste instante, qual a participação de V. Ex• e de
seu Ministério nesse Conselho de Segurança Alimentar.
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Desejo também, nobre Ministro Lázaro_Barboza, indagar
de V_. Ex' quais as inovações, que _na sua exposição foram
mencionadas aligCiradamerite , que o Ministério da Agricultura, Abastecimento- e da Reforma Agrária sugeriu- ·ao Banco
Central para a introdução no crédito rural. E falo desta tribuna, Sr. Ministro, com a responsabilidade de quem exerceu
a direção de um grande banco brasileiro e sei como se processa
o crédito rural: muitas vezes com repaSse 'de recursos após
o ciclo vegetativo das plantações. Pergunto, então, a V. Ex',
já que V. Ex• se referiu a esse aspecto importantíssimo no
- curso da sua exposição: quais as- inovações sugeridas pelo
MinistériO" da Agricultura, em· relação ao crédito rural? Isso
é fundamental para que V~ -Er garanta aqueles percentuais
de produtividade mencionados agora, na sua exposição inicial.
Espero que V. Ex~ seja convincente e que tenhamos a confirmação do_ próprio Banco Central, com relação à aplicação
dessas sugestões, através dos organismos incumbidos de favorecer o custeio agrícola.
Em relação ao exercício de 1993, Sr. Ministro Lázaro
Barboza, que recursos_ foram destinados, exatamente, para
o custeio agrícola? Sabe V. Ex~ que o Governo alardeia, âs
vezes, importânCias astronómicas, que servem de fascínio para
projetar a sua imagem. Pergunto: qual o montante desses
recursos? E se V. Er, como titular da Pasta da Agricultura,
já buscou o resguardo, a segurança de que esse~ recursos,
efetivamente, serão repassados para o custeio agrícola?
Espero que V. Ex~ seja absolutamente preciso, diante
do Plenário desta Casa e da própria opinião pública brasileira.
Questiono mais, nobre Ministro Lázaro Barboza; permita-me regionalizar a pergunta, já que estamos falando da agricultura como um todo e em todo País. V. E~ se reportou,
fazendo, realmente~ a apologia do que significam os Estados
sulinos como o grandes celeiros de produção. Pergunto agora
a V. Ex~, Ministro Lázaro Barboza - _e são 27 Senadores
nesta Casa que estão assaltados pela mesma preocupação -:-quais as providênciãs que têm sido postas em práfica, que
têm sido reclamadas no Ministério da Agricultura para atender
à fome de milhões de nordestinos que, na atual conjuntura,
. enfrentam uma quadra marcadamente adversa, em decorrência da falta de chuvas praticamente em toda a região ·n'ordestina.
·
Alinhadas que foram essas perguntas, eu me sentiria satisfeito se V. Ex• as respondesse com absoluta clareza,. para
que, daqui, eu mantivesse ínformada não apenas a opinião
pública brasileira, mas especificamente a região que represento nesta Casa.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - Eminente
Senador Mauro Benevides,- Sr. Preside-nte, Srs. Senadores,
o papel do Ministério da ~Agricultura no Conselho de Segurança Alimentãr é de fundamental importância, porque é ele
que faz a interação e trabalha com o setor produtivo .. E não
há como se imaginar o combate à fome, à miséria e--à-eScassez
se não tivermos produção. A participação do Ministério da
Agricultura nessa causa está sendo feita inclusive com um
trabalho muito forte de parceria com os segmentos organizados da produção, para que todos eles participem desse esforço e para que possamos, efetivamente, sair do patamar da
produção atual para um patamar em que seja possível garantir
alimento para o povo brasileiro.
_
Qu~mto ao crédito rural, quero dizer a V. Ex~ _que o
total dos recursos de custeio do crédito rur~ aplicados em
1992, para a safra de 1993, foi da ordem de apenas 3.8 bilhões
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de dólares, sobrando pouquíssimo para invcsümento. A globa- men(e no Nordest~. no _desenvolvimento principalmente da
lização dos recursosoatingiu o patamar de 6 bilhões de dól3i:"es,
área de fruticultura. Essa atividade, nobre Senador, agrega
iricluídos ar os·rccurs-os de.comercialização .. É preci'so lembrar
mais renda, mais.empr~gos. Num hccta~e- de fruticultura se
que, no ano. passadO, tivemos um saldo de- 27 trilhões de- agregªf!14e 5 a 20_miJ ?!-'lares por l).ec~are, e se, num hectare
cruzeiros, aproxiína'damcntc, cm moeda de hoje. dos chama.,._ de grãos convencionais. não se cheg;l Jl,dar um emprego direto,
dos EGF- EmPréstiinos do Gpvcrno Federal. O atual Go~ na fruticultura terp.~se de dois a três, e indiretos mais três.
vemo do Presidente Itamar Franco teve a sensibilidade _de Na -área de algodão,' estamos fazendo' um· esforço enorme
acatar proposta ·cto Ministério da Agricultura. no sentido de
para a retenção dá 'cotoniCultura braSileira, principalmente
_' • _
~
__
prorrogar o prazo para pagamento_desses empréstimos para do Nordeste.
15 de dezembro de I993.
Go.sta;ia de lembrar a V. Ex• que o Presidente Itamar
Sr. Presidente; acredito que np.o poderei responder a essa Franco aprovou, há pbuco, tempo exposiçãó de motivos do
questão- no tempo aprazado de 5 minutos~ Po.r: isso_,. ·espero Ministro da Agric'ultufa e outros Miilístrós para que fossemcblocadaS 100 mil to'neJadas de feijãô dós é:Stoques governacontar com a tolerância de V~ "Ex• no sentido de expressar
ni.ént:lis,' que seiiàrh ~tránsferidos para o Ministério do Bemmeu pensamento ... ,
. Quanto à remodelação do Sistema FínB.ncCii"o de Crédito Bslàr' Social, e qu·e· fosSem, então, prioritariamente, levados
Rural, digo que a agricultura brasileira precisa ser retirada para o Nordeste de V. Ex•s, a fim de ·atenuar ·essa situação
do sistema financeiro e ser inse"rida no sistema mercantil, que · ahgtistiah(e da seca que vem penalizando ma:is do que nunca
é, efetivamente, o sc:u lugar. Tive ocasião de enfatizar que, a ffagdada populaçãó nordestinn. Muno ohrigado, Sr. Presino passado, o volume de recursos do crédito rural__chegou dente.
a quase 20 bilhões de. dólares, e hoje estamoS no patarnãr
O SR. PRESID.ENTE Úlumberto Lucena) -V. Ex· disde 6 bilhões de dólares. Portanto,_ devemos procc.dcr a urna
põe de dols minutPs para contraditar- o Sr. Ministro, nobre
regulamentação do_assu,nto;_ já_ eStamos t.rabalha!ld_QfUrifo -a-O
Senad.oí- Mauro a.e.n.evi.des, se assim o deseja.
Banco Central do Bras.il.nesse.~ntído,ou s._eja, a fim de regula· · OSR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, Sr. Minismentar as_ bolsas. de_ mercado futuro corno instrumento di
tro Lázaro B_arboza, perguntaria a V. Ex\ Sr. MinistrO, já
alavancagem de recursos para o próprio setor. A sociedade;
que naS' respostas que me foram -oferecidas ainda remanesce
brasileira tem que estar solidária com o sistema Produtivo
uma dúvida que faço questão qu_e__ V. Ex~ procure dissipar
e entender que a responsabilidade na produção não é. apenas
neste instante: em relação ao crédito rural em 19:93, on~Pã.sse
do homem que viv_e:_no campo, mas da sociedade como Um
desses rec_ursos no montante estabdecido já está assegurado
todo._ Conseqüentemente. os re_cursos alavancados no merpelo Governo Itamar Franco?
cado por instrumentos, corno, por exemplo, o Banco do Brasil,
que· faz captação a taxas mais altas _que 9? recurso~ 9o_Tesr;>u~o
O SR. MINISTRá LÁZARO BARBOz-A .:_ Querôkin~.
oriundos do orç~mento Qe créçlito ,r~ral e.n.trem, como fonte
hrar· a V. Ex" - desculpe-me se não disse isso aqui - que
de equalização de_ taxas, porque a agricultura não. suporta
a· comerciallzação -da safra este ano corre normalmente sem
correçã_o monetária plena c juros nos patamares em que hoje. púCaiços. O único problema que ternos é em relação ao arroz
se encontra.
_
no Rio Grande do Sul e decorre muito mais da entrada de
É bom lembrar que cada ajuste ecOnómico feito· no País
arroz produzido no Uruguai e na Argentina do que da comersempre penalizou a agricultura. O Presidente Itamar Franco
cialização.
é o _único dos últimos anos que faz um plano de ação gov:er_naNó ano passadO, os recursos de comercialização só se
mental na busca da estabilização da moeda, da retomada do
tornaram acessíveis ao mercado depois que a maioria dos
crescimento ec.onórnico s_em choques heterodoxos que penaliagricultores venderam suas safras por valores inferioreS ao
zem a agricultura. No Governo passado, os agricultores d<?r,mido preço mínimo. Este ano, não obstante ter havido mudanças
ram devendo determinado valor e depois acorda:ralfl dev~ndo
no Ministério da Fazenda, os recursos de comercialização en84% a mais. Acreditamos que esses mecanismos permitem
traram na hora certa e estão fluindo com normalidade_.
ao, produtor inclusive se compensar, e o própriO Banco do
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
Brasil poderia capitaneá-r a maior bolsa de mercado futuro
a
palavra
ao nobre Senador Ney Maranhão por 5 minutos.
do planeta acoplada às demais, como um instr"uilteiilo de alaO SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para interpelar.
vancagem dos recursos necessários para fillanciar a agriculSem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr'"s e Srs. Senadotura. Nesse sentido teremos como responder de maneira efetires, Sr. Ministro Lázaro Barboza, o Senado Federal, ao convova, não apenas na produção farta de alimentos, mas no baracá~ lo para prestar esclarecimentos e participar de de_bates soteamento dos seus custos, que, é óbvio, precisariam também
bre temas que preocupam e angustiam a sociedade brasileira,
de ter a redução dos tributos que os penalizam.
está exercendo duas de suas mais importantes misSões: a funGravem bem V. Ex•s:- sem- uma _reforma tributária que
ção fiscalizadora da gestão da coisa pública e a função de
tire a agricultura da penalização que ela hoje recebe, fica
atuar como fórum- de debates para encontrar soluções que
muito difícil colocar à disposição do consumidor comida farta
reflitam aspirações nacionais.
por preço mais barato. Esse é o grande desafio, que não
Portanto, as colocações feitas não refletem posicionaé só dos agricultores, mas da própriã sõcíedade brasileira.
mento de caráter pessoal.
Com relação ao Nordeste, ao querido Nordeste de V.
Angustia-nos a fome e a miséria 1_ temas sobre os quais
E~- e de mais 26 Srs. Senad_ores, quero dizer que, na última
o- Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
reforma administratiVa, a Secretaria Nacional de Irrigação
Agrária tem graves c grandes responsabilidades.
saiu do Ministério da Agricultura para o Ministério da IntegraSr. Ministro Lázaro Barboza, quero aludir, em primeiro
ção Nacional, assim como o DNOCS e a CODEVASF. Não
lugar, à questão do armazenamento dos estoques governaobstante isso, o MinistériO--da Agricultura está e_rn parceria
mentais. E sabido que grande percentagem dos estoques percom a EMBRAPA, que é um órgão seu, trabalhando forte-
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dcsv_i~Qo.s.d.o.s.armazéqs. CQf\t~atados

pelo Go-

verno, assunto que foi objctq de rcccpt~ ~~ampla divulgação
pela imprensa.
.. ..
·
Temos também notícias de que o' Mi[üstério deúmllinou
medidas visando aQ r~e~lme_ntQ dos :çtéçljtoS junto às e-rripre-

sas armazenadoras._ Em ra:t::ã.o dos fatos; i:ndago do Sr. Ministro
Lázaro Barboza:
o . • _c__
_
_
,
:- __ _
·_
1~ - Que medidas efeti~as foran;t aqg~adas pelo Ministério, e cm que consistem cspecificadamente?
2"' - Qual a extensão do problema, ou mais· prOpríamente, qual o volume físico c financeiro dess~s p_erc;!as ou
desvios?
3~ Desde quando vem ocorrendo pr:ohtemas relaciqnados
a quebras. faltas ou desvios de estoques, frente aos dispositivos
legais. contratuais, e os _const.antes de normas internas?
4'-'- Por qUe,_quando da const.atªçãp,de anomaliaS nas
armazenagens, não fo:-am ou não estãQ "s,~ndo aplicàdas os
dispositivos legais previstos -rnr-denornina~fl Lei de Armazenagem, Lei n' 1.102/93?
-_
5"' - Quais as empresas armazenadoras i_nadJrriplentes
quanto aos serviço~ que, devido a irregularidades, não foram
prestados ao Governo.? Estão ess.as, ~Jj:l:Presas proi_bidas de
operarem na armazenagem de estoques goyernamentais?
6'-' ~ Como se encontra o convênio entre a CONAB
e o Banco do Brasil que diz respeito ã. fis6alização?
-Por último, em que período e governo Ocorreram os maiores escândalos sobre estoques noticiaPO!> 'pela imprensa? V.
Ex~ participava desse Ministério?
_, . _- - - - -. - O segundo tema, Sr. Ministro, rc[ere~se aos dados estatísticos divulgadospe_lo IBG_E_, segundo os quais-o--País- encontra-_se em situação bastante crítica. 1)astà coiisidcrar que 48,7%
da renda nacional E:;Stá concentrada _etn JQ% da população,
enquanto que os 10% mais pobres detêm apenas 0,8% da
riqueza. Metade da população, ou seja, 62 rilllhões de pessoas
economicamente ati vas, têm rendimento ~de até dois salários
mínimos e pelo menos 4 milhões vivein -e-m favelas.
Diante desse quadro, faço os seguintes question3.menio"s:
1'-'- Que medidas efctivas vêm sendo desenvolvidas pelo
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Rcfo_rm;:~.
Agrária para minimizar o --efeito -âesse quadro danoso que
atinge 65 milhões de brasileiros em estado de miséria, dos
quais 32 milhõl!s são indigentes?
. . - -- - ·
29 - Que providências foram adcitaçlas pelo Ministério
para propiciar ao órgão responsável pela execução do abasteci~
mente - no caso, a CONAB - o acesso para aós estoques
governamentais, de modo a suprir, através da rede SOMAR,
a população mais carente dos pródutos básicos a preços mais
acessíveis? Não seria o caso de se da~ .l!Jna destinação ma~s
social a esses estoques o que, no final das contas, traria melhor
resultado para o Tesouro, se levadas em conta as perdas,
desvios, custos de armazéns~ mesmo a depreciação dos produtos, reconhecida publicamente?
39- Que controle efctivo descq':'olve o Ministério para
avaliar os efeitos das medidas que visam à r~dução dos preços
dos produtos alimentares junto às populações beneficiárias
dos programas_ em execução? Existem planos e projetas nesse
sentido? A CONAB está efetivamente estruturada para a execução e o controle da :;tções que lhe competem, inclusive quan~
to aos recursos h1,1manos_ e materiajs cm estoque quantitati~
vamente considerados?
Considerando o fato de cu lhe ter feito muit~s perguntas,
esclareço a V. Ex" que aqui tenho uma cópia delas, a qual
lhe poderei passar.
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0 SR. MlNISTROLÂZARO BARBOZA- Eu agrade.ceria a gentileza.
---0 SR. PRESIDENTE _(Humberto Lucena)_--:- Antes de
passar a· palavra, gostaria de chamar a atenção para o fato
de que temos inscritos 18 Srs. Senadot:.e§., Çomo o _te-mpo
para as interpelações e resposta do Sr. Ministro -S. Ex~
disporá apenas de cinco minutos é redqzido e como o
Senador Ney Maranhão apresentou_ cerca d~ 12 questões, gostaria de sugerir que, caso o Sr. Ministro nãO possa, pela exigüidade de tempo que lhe é conferido, responder a todas elas,
selecionasse as principais, deixando as demais para serem respondidas por escrito posteriormente.
Concedo a palavra ao Sr. MinistrO.

--o SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA -Eminente
Senador Ney Maranhão, V. Ex~ é um homem rp.uito experiente
nessa área. Esclareço a V~ Ex~ - como o fiz em relação
a este Plenário - Que os estoques governamentais não são
~e titularidade do Ministério da Agricultura, _e sii_'Q,_do_Ministério da Fazenda. Essa titularidade é exercida pela Secretaria
do Tesouro, que contabiliza os estoqueS corno lastros do Tesouro. A CONAB ~ apenas gestora.
_ ._
Como acentuou V. Ex\ hâ um convênio entre a CONAB
e·:o Banco do Brasil. instifuiçãO que prOcede à fiscalização
dos estoques. _Çori10 existem _cerca de -aproximadamente 12
ou 13 mil armazéns, seria imposSível poder transmitir a V.
Ex\ aqui neste Plenário e agora, uma informaÇão detalhada
~âos_armazéns que porventura não estejam, do ponto de vista
legal. em condições de continuar armazenando.
Quero apenas lembrar· a esta Casa que o próprio Ministro
já divulgou o fato de que 7.500 armazéns- gravem bem
7.500 unidadeS armazenadófas- nos-quatrO pontos do País:
foram descredenciadas nos .últimos meses do ano passado para
cá. E, feitas as apurações de débito, encontrou-se créditos
da CONAB e débitos dessas empresas, num montante de
3 trilhões e 500 bilhões de cruzeiros. Ressalto que são números
de uns vinte dias atrás e cuja explicação já dei aqui; quase
500 bilhões já foram arre_cadados, já entraram nos cofres -do
leSoüro. A CONAB já fez, no Governo ltamat Franco·; uns
6~ ,l':il_ôes de estoques, já vendeu cerca de quase 2 milhões
de toneladas. Todo esse dinheiro é recolhido imediatamente
ao éaixa do Tesouro Nacional.
Entretanto, quero pedir ao eminente Senador Ney Mara~
nhão qu~ f!Ie dê um prazo mínimo necessário, que terei o
maior prazer de mandar fazer o levantamento e fazer chegar
às mãos de V. Ex~ • detalhadamente, todas as informações
que V. Ex\ no jUsto e cOrreto desempenho do seu mandato,
faz a este Ministro.
Quero dizer ainda a V. Ex\ eminente Senador, que o
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforlna
Agrária, através da CONAB, tem um papel, realmente, muito
importante - e V. Exa tem razão - nesta área do abasteci~
·m-ento. Como é que faz funcionai'~ efetivatrtente, a rede SO. MA~? Estamos agora ampliando de 13 mil para 30 mil os
po~tos da rede SOMAR. Nesse sentido, já há decisão do
GOverno do Presidente Itamar Franco da alocação de 3.00
milhões de dólares para equalização, para permitír que a CONAB tenha acesso aos estoques do Governo e possa então
-desenvolver com rapidez, com mais desenvoltura, os chama~
dos programas da rede SOMAR, de marca própria, das vendas
de balcão, minimizando e regulando assim os preços nas principais zonas consumidoras.
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Quanto às demais questões de V. Ex~. a.ssum.P- o compropadarlas, que sãO mâiS de 100 mil ~m todo o Terií\óriq_nac_íonal
misso de ir ao seu gabinete tomar uma xícara de café, nOs
estãO se acabando, por que os trustes -dos supermercados
_colocam a padaria dentro do m~rcado para atrair o freguéS,
próximos dias, e colocar os dados- telativos·a elas nas mãos
de V. Ex~
·
·
· prejudicando O)equeno padeiro. Esse padeiro, Sr. Ministro,
Muito obf!gado, nobre Senador.·
é qu_em deve ser o rrientor da CONAB, porque ele não trabalha

e

- _OOrn Outros piddUi:ós, ·como oCoir"e ·cóhi esSês pequenOs comerO SR. NEY MARANHÃO- Agradeço, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_~ v, Ex• dese-

ja contraditar?

-

O SR. NEY MARANHÃO -:cSío>, Sr., P!esi~en(e. o
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V.
Ex~ a palavra, por dois minutos.
0 SR. NEY MARANHÃO- Sr. Ministro, V. Ex• ---sabe
da preocupação qUe este Senador tem CQffi o problema de
abastecimento.
Sabe que fui Presidente da COBAL·:NorQ.este. Comandei
cinco Estados da Fed~ração, portanto, 65% -do abastecimento
dcste País passaVam pelas minhas mãos. os- riláiôi:'es·programas sociais do Gbveino, no período-'84/86. passaram pelas
minhas mãos. Tenho Urna preocupação muito grande com
a CONAB.. Durante a campanha, convenci o eX-Presidente
a unificar a CONAB. porque a CIBRAZEM, a CFP e a
COBAL eram_ (ontes de _escândalos, e os de~yios de grãos,
que apodrecem nos armazéns, vem de muitos anos..
O SR. MINISTRO LÁZAROBARBOZA ,-É verdade.

ciantes, ficando. muito difícil a própria fiscalização da CONÀB. A prioildade dessas padarias~ que V. Ex• sabe que
existem no mõ'rfo' ê

em

todos os lugares, principalmente nas

áreas populares ~e a econom_ia desses pequenos produtores
é 0 pão.
'
. . Vamos fazer o que o supermercado faz: coloca o pão
:~ C~~to zero .~d~,õ.~ro do- mercado, para atrair o freguês que
está fazendo a: feira. Vamos colocar eSses produtos nãs padarias, Sr. Ministro: para atrair o fréguês -para comprar o pão
do padeiro, porqu'e lá já existe- urila infra-estrutura completa,
água, luz, e faciF~~9e
para a fiscaliz-ação. Por que a f ac1'l'd
1 a d e.o
Porque um padeiro fiscaliza 0 outro. Porque, com 0 preço
_Q.a CONAB. baixo, q_ue atrai 0 freguês, se um padeiro concorrente ·não cu:ffipre' urna determinaÇão da CQNAB, basta a
ÇONAB tirar o-produto desse padeiro, e ele vai __quebrar,
porque todã ffe·g-uesia vai para 0 OUtrO.
Senador, estou aqui para ajudar 0 Governo naquilo que
for necessário; e nessa discussão que tive com o Senhor Presidente da República, Sua Excelência pediu-me para que ajudasse a CONAB, pois já tenho experiência no setor. E, graças
a Deus, Sr. Ministro, eu comande1 e>Se programa durante
dois ;wos, e na minha adininistr.1çfto óii_o _hou_ve irregulari_ dades~ fpi nessa época que alertei o meu amigo Presidente
__ dq_PTB, Paiva" Muniz, e V. Ex_• sabe cotno sai]J o nosso PTB
da CORAL. -, ·
-·
·
Eram essas as palavras que eu queria dher a V. -Ex•
e alertar para esse abastecimento, porque, Sr.Ministro, como
dizia 0 grande líder chinês Mao Tse-Tung:-"Pov~ de barriga
cheia não pensa em revolução",

0 SR. NEY MARANHÃO- E, quanto a irií_riba: preocupação, Sr. Ministro, _quero ~izer a V. Ex• (}ue -estiVe com
o Presidente Itamar Franco há uns 2 rn~seS c. ~a~t_iv~ uma
conversa muito_ longa com o ~t1.1al Pres~dente da CO:t~JAB.
Temos que, rapidamente, levar c.ornida à população pobre.
Sabe V. Ex\ _assim como todo o Br_asil e_ o m®do, _que o
Muro de Berlim e a União Soviéti~ Cafiam porqüe os governantes não deram comida ao povo. E a- China-Popular, "que
tem 7.8% da agricultura do Planeta, dácomjda a 22% da
OSR.PRESIDENTE(HumbertoLucena)-OSr.Minispopulação da terra. O nQ_s_~p_sis..tema d_e_abastecilllento é uma
tro dispõe de dois minutos.
O SR. MINISTRO LÁZARO BORBOZA __: Sr. Presivergonha para nós. Sr. Ministro. Quero chamar a atenção
de V. Ex• para um fato que ·está oco'rréndo-, sObre- o qual
dente, serei rápido, apenas para adiantar ao eminente Senador
tenho certeza de que V. Ex• pOderá tomar as providências
Ney Maranhão que já estamos procedendo a um rigOroso
necessárias. E dou como exemplo o Rio de Janeiro, na Baixada
inventário de estoques na Conab. inclusive com a lacragem
Fluminense, onde a fome estimula as invasões aos. mercados,
ç.los estoques, a fim de evitar desmandos. Fizemos a instauresultado de uma política inadequada de abastecjmento, Te- . ração de vários inquéritos policiais, de cento e tantas sindicânmos, se não me engano, Sr. Ministro, mil cadasttos pertencias, solicitamos até a prisão de funcionários da própria Conab
e estamos d~senvolvendo, através de__grande esforço, um procentcs à Rede SOMAR do :RiO de Janeiro. A CONAJ3._, hoje,
grama de informatiz"a.ção. Mas queio agradecer, Sobretudo,
abastece cerca de 500 a 600 pequenos __ c_o_ro_ercfu:ntes.· e creio
que existem apenas cinco ou scis fiSCaiS panratuar nessa área.
Senador Ney Maranhão, por mais uma vez me fazer aqui
!lm alerta e unia lembrança-em relação a integrar, nesse fortaIsso significa, Sr. Ministro, um fiscal para 30 a 50Cas.as comerciais.
lecimento da Rede Somar, as panificadoras.
- Dentro dessa linha, temos que agir com economia do
Tenho certeza, nobre Senador, que as informáções de
dinheiro do povo, para que .esse dinheiro~ e$.Sa mercadoria, ___ _V__ Ex~. como homem público sério que é, nos serãO de grande
vá para a ponta, e o povão sejã beneficiado.
valia e poderemos, sem dúvida alguma, juntá-las à experiência
Sobre essas questões, Sr. Ministro-, quero cba'frfaTa atendos técnicos da Conab.
ção de V. Exa, posto que elas não estão sendo bem adminis.. Muito obrigado, Senador.
tradas. Não acredito em má fé. Acredito que, na ênfase de.
0 SR. NEY MARANHÃO _ Muito obrigado, Sr. Milevar o máximo de comida para esse povo que passa necessinistro.
dade, o Governo está cairiinharido numa direçfio. E devemos
agir com competência.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
Quando fiz um levantamento desse plano de abastecia palavra ao nobre Senador lrapuan Costa Júnior.
mente -inclusive discutimos no gabinete de V. Ex• e na
V. Ex~ dispõe de cinco minutos.
CONAB- sugeri o aproveitamento, em priine!ro lugar, não
OSR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP--DO. Para ínterpedessc_s pequenos comerciantes,_ que viriam depois, mas das
lar. Sem revisão do orador.)---=- Sr._ Ministro, antes de_mais

----··-------
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nada, nossos cumprimentos pela exposição-que V. Ex~ iez_,
hoje, na abertura desta sessão de convocação. Já o çonhe.cemos de longa data, dcsp.e quando, adversários que fomos~
eu, no Governo do Estado de Goiás, e- Y_. Ex• ,_como Senador,
aqui nesta Casa, se-mpre guardando o mel_hor relaciOnamento
de respeito. Vi com satisfação a ida de V._ l;.:s."Para o_Minü.té~io

da Agricultura, porque, conhecendo-o de longa data, eu o
sei um homem bastante preparado para a função, quer do
ponto de vista teórico~ quer do ponto de.vista prático, e também pela seriedade com que V. Exa sempre_encara os problemas nacionais.
Tenho uma preocupação antiga COm a q'U€Sfão da armaze-

nagem, do transporte e da comercialização de grãos. heste
País. Fiquei mais satisfeito ainda quando vi asstinul' a Presidência da Conab um outro cidadão que conh!:!ÇO também desde
longa data, que é um homem de carátcr, dc_rnuitã s-erledaP~
e que tem urna formação profissional bastante rígida: um· homem talhado para assumir uma posição nesse- órgão, que é
conhecido _como um Qqs.ma_is envolvidos em corrupção num
pass"ldo recente.
Embora V. Ex~ já tenha prestado alguns esclarecimentos
aos colegas, eu gostaria de fazer as seguinte perguntas:
Qual é o estoque de grãos de propriedade dõ Governo?
Como são hoje comercializados esses grãos?
O transporte de grãos pelo território nacional-é hoje feito
através de concorrências públicas?
A última pergunta diz ·respeito sobretudo ao Estado de
Goiás, que é o Estado a que pertencemos:
Como estão as providências relativas_à erradicação da
febre aftosa e à volta do fornecimento de_cãrne à Coriiuli:idade
Econômica_Européia?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala·vra o Sr. Ministro por 5 minutos.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOSA -Eminente
Senador Irapuan Costa Júnior, agradeço a V~- Ex• PeTa lhaneza
das suas colocações, que cfetivaroente acentuam o caráter
de um relacionamento sadio mantido entre V. Ex~ e nós,
independentemente de posições- partidáfias - o caráter de
respeito à coisa pública. IssO tem sido muito lmpOrtante porque, ao longo dos anos da nossa convivência, essa tem sido
a tônica do nosso relacionamento. Quer6 dizer a V. Ex• que os estoques, em EGFs -não
são, portanto, estoques do Góverno, sabe V. Exa, são_estoques
privados sob a jurisdição do Banco do Brasil, tendo como
gestora a Conab -,em EGFs, isto, em operações de empréstimOs do Governo Federal, temos 6.823.000 tó11eladas, em
números redondos; em arroz, 2.017.000 toneladas; em algodão
em plumas, 21.600; em algodão em caroço, 31.000 toneladas;
em feijão, 196.000 toneladas; em milho, 2.885.000 toneladas.
Em sementes selecionadas, que não é significatiVO-,' temos
41.000 toneladas em arroz; 441 toneladas em- mi!_hõ; 130:000
toneladas em soja e 205.000 toneladas em trigo. E em AGF,
isto é, cm estoques efetivarnente do GOvernei-, ternos-:--em
algodão, 5.556 toneladas; em arroz, 8.827 toneladas; em feijão,-86.542 toneladas; em milho, 547.524 tonel8.:das;--e em
trigo, 10.364 toneladas. A esses estoques devem ser agregadas
608.000 toneladas de trigo importado, que é propriedade do
Governo. Então, os estoques governamentais são de 2.058.813
toneladas.
Quanto à comerçiaJiz3.çãO, esses produtos sãci comercializados na Rede Somar, nas vendas diretas dC baJcão, mas
sobretudo são comercializados na bolsa. Todas as operações
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de bolsa são integradas, E já fizemos, no decorrer do Governo
do Presidente Itamar Franco, cerca de 60 e poucos leilões,
todos eles. graças a Deus, com absoluta transparência e sem
nenbuiri problema.
Quanto à exportação de carne para a Comunidade Econô- _
mica Européia, quero dizer a V. Ex~· que o· MiniStério da
Ãiiicultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, sobretudo em face dessa greve de _fu!lciooários públicos, estamos
fazendo um esforço enorme e desenvolvendo alternativas com
a utilização, inclusive, de laboratórios privados, valendo-se.
tftqib~m. de. laboratórios de univers~â~âé:s para o chamado
exame_ de re?ídups biolóSü;-Os, nos deriv:3dos de carne que exportamos, principalmente pã.ra Os Est_ados U_njdos, mas também para a Comunidade E_conómic.a..Eur.opéia~ A _cada dia,
o mercado internacional se torna mais exigente e precisamos
estar em condições de atender essas reivíildicações.
- Eminente Senador, m3.lgrado existam harreiras, que são
barreiras comerciais, sendo utilizadOs, às vezes, como pano
de fundo, problemas sanitários, queremos estar em condições
de,._ inclusive~_ oferecer uma absoluta salvagt!-arda para que
~Ss~ _expediente não seja" usado contra o Br~sil. Estamos estabelecendo conVênio com Organismo internacional, na átea
de sanidade api_mal, para que ele- supeÍvisioiíc os· pfo'grariütS
de exames de resíduos bi.olÓgicOs -dos -dei-iVa<;ios de carne do
Brasil. Assim, teremos o respaldo de uma entidade internacional de reconhecida credibilidade.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Quanto ao transporte de grãos referido por V. Ex• - de triste memória~
num passado mais ou menos recente-, hoje, qual é a orientação do Ministério da Agricultl:lra?
.
O SR. MINISTROLÁZARO-BARBOZA- A oriendo Ministério, prirnéiro, para evitar o cartel do transporte:
Os.leilões de frete em pequenas quantidades. Sabemos que,
no·passado, efetivãin"enJé, foi Um fato de triste memória.
Atualmente, isso é feito com absoluta transparência.
É claro, o grande problema no Brasil é ainda o fato
de sermos obrigados a transportar, às-vezes, grandes quanti- dades quase que- simultaneamente, com todos os gargalos das
~P:áS _estradas, do tempo de chuva e de umidade excessiva
_nos produtos que trarispofütfnOs.
Agora, quan-to ao contrato com os ãrmazenadorcs, esses
contratos protegem o interess_e público. Por que protegem?
Porque o armaZenador, ao receber um produto coro padrão
x-de qualidade, civilmente é obrigado a ressarcir a_o Governo,
se no mo"mento da entrega do grão ele o fizer num padrão
inferior ao que recebeu.
Então, se essa_ mercadoria for vendida com deságio, o
-arinâUríador tei-á de pagar a diferença, e no caso de ela perecer, ele terá, também, a obrigação de ressarcir ao Governo.
.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Estou satisfeito
com as irif0rffi3Ções de-V. Exa e lhe desejo muito sucesso.
O SR. MINISTRO LÁZARO BA.RBOZA- Eu gostaria
ainda, nobre Senador, de dizer a y. Ex• que, no sentido
de minimizar custos, hoje ã estratégia do Ministério da Agricultura é, tanto quanto possível, fazer os leilões para que
o comprador retire a mercadoria do local onde ela se encontra,
para que o Ministério, a Conab não arque com a responsabilidade do frete.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIO~ - Muito obrigado,
desejo muito sucesso a V. Exa e a _todos seus auxiliares do
Ministério.
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O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - MuitQ
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador César Dias.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR.Pãla interpelar. Sem
revisão do orador.}-:- Sr. Presidente. Sr. Ministrb, 'gOstai-la
de dizer a V. Exa que sou neófi_to aqui ·no Senado FederaL
Já ouvi exposições de diversos Ministros, maS nunca as classifiquei com tamanha minudência, experiência e com tanta tenacidade que tem V. E~ de dirigir o Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforina Agrària. Por issO, _gOStaria
de dizer que o qUe -a imj:>te'n'sá 'vehi. fazCliâo Conl V.- Ex',
realmente, é um verdadeiro infortúnio, porque ·sabemos da
vivência pública de V.- Ex~ pela simPliéidade com que exp6s
aqui, diante deste ce-náculo democrático, devido à experiêricia
de oito anos de plenádo no Senado FederaL
Para satisfazer -ainda rhãis a minha_ curiOsidade, tenho
aqui Cinco pergUntas a V. Ex~
Primeiro: fala-se muito em aumentar a produção agrícola,
contudo, o que, efetivamente, tem (eito 6 Ministério da Agricultura, em matéria de propostas, para aumen_tar a renda
·
dos pequenos produtores?
Segundo: fala-se muito em perda _de grãos armazenado_s.
Qual é a verdade sobre esse assunto? O que ·o seu Ministério
tem proposto a respeito?
Terceiro: sabe-se que alguns países viziDb_oS, coirio 6 Chile, têm na produção e exportação de frutos_excelentes atividades geradoras e captadoras de divisas com a exportaç-ão. Por
que esse setor não é tão expressivo ainda no nosso País?
Quarta: qual a colaboração duMinistérío da Agricultura
na elaboração do Plano de GovernO~
E a última pergunta bastante subjetíva: existem algumas
entidades que estão ligadas intiffiam.ente com o MinistériO
da Agricultura, a OCB - Organização das Coopcra~ivaS do
Brasil; CNA - Confederação Nacional da Agricultura;
ABAG- Associação Brasileira de Agrobusiness; ABIOVE;
Federação Nacional do Gado de Corte; Sociedade Rural Brasileira e os Parlamentares Ruralistas do Congresso Nacional.
Esses órgãos, essas entidades, esses parlamentares têm
manifestado apoio junto ao seu M!n_is.tédo e," especialmente,
à equipe de V. Ex•?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palavra o Sr. Ministro Lázaro Barboza.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - Sr. Prosidente, Srs. Senadores, eminente Senador César Dias, aUrl,l.!ntar a renda dos pequenos agricultores é um dos desafios no
qual estamos trabalhando fortemente.
Temos, hoje, algo em torno de quatro milhões de pequenos produtores inviabilizados economicamente. E é para eles
que estamos colocando uma série de alternativas de conhecimentos tecnológicos, incentivando-os a se reunirc_m com associações_de produtores, ou em cooperativas, para facilitar essa
assimilação de conhecimentos. Ao mesmo tempo, também
isso faCilita o acesso às condições de mercado, para comercialização de seus produtos, utilizando mais te_cnologia.
Dentro dessa estratégia de valorizar o pequeno produtor,
combinando isso com a equivalência produto, que para os
pequenos produtores é algo que já está efetivamentc defiriido,
o programa Frupex- se V. Ex~ não recebeu ainda um exemplar- é urna das grandes alternativas e responde à indagação
de V. Ex~ porque o Chile é hoje um dos grandes exportadores

de frutas de mesa in natura, com a receita de um bilhão
e 3_00 milhões de dólares, enquanto o Brasil amarga uma
pdsição caudatária, no patamar de apenas 100 milhões de
dólares. Com a ~xecução desse Plano, o Frupex, pretendemos
chegar lá, emincn:te Senador.Quanto à p-erdã--de grãos, quero dizer a V. -Ex' Ctue,
nõ Brasil, embora todas as estatísticas deixem uma margem
de dúvida, pesquisas muito sérias, feitas na nossa adminiStração, no Ministério da Agric_ultura,_ já constataram a veracidade da perda de aproximadamente 20% dOs grãos, o que
é efetivamente muito alto. Cerca de metade dessas perdas
ocorrem_ (ora da porteira da fazenda; e a outra metade~ ou
quase isso~ da porteira para dentro.
Temos um plano de minimização de perdas, que terei
oportunidade de colocar em detalhes nas mãos de V. Ex·'
jiara que eU pOsSa, riesta respOsta. fíca{dentro do prazo regulamentar.
--Quanto ao p~ano_de governo,_quero dizer a V. Exri que
todas as medidas propostas, na área agrícola, pelo Ministério
da Agricultura, foram atendidas pelo Presidente Itamar Franco. De forma que, iodas as sugestões de mudança na política
agr(cola foram feitas dentro do MiiJ.is_tério -da AgricultUra-e
a mais importante delas, a equivalência produto, que não
está ainda devidamente equacionada, mas que é a bandeira
m~is _forte pata- a· agricultura braSilCífa, para quC ela possa
efetivamente dar um salto em produção e produtividade e
fazer face ao desafio de oferecer comida abundante e mais
barata para tod_o_ o povo brasileiro, passa necessariamente
pela combinação de uma série de ações, inclusiVe a que mencionei, anteriormente, nã. minha exposiç8o, ou seja, a dC uma
reforma tributária que dei_xe de apenar a agricultura, que,
hoje, paga tributos cm cascata na orde_m média de 36 a 37%
até ~obre os produtos básicos, o que é um absurdo. Em nenhum ·outro país do mundo ocorre isso, apenas no BrasiL
__ :pe forma que deve haver a c_ombinação dessas ações:
a construção de armazéns em nível de prOpriedade, a melhoria
de estradas- e_ acred~to _que, agora, vamos ter urna melhoriª'_
dos portos para_ eXportação- uma maior ofe_r_to:_t de empregos
~.sobretudo, a melhoria dD poder de compra do consumidor.
Ao longo de muitós anos, a grande estratégia sempre foi manter alimentos baratos para uma população citadina com salários tremendamente achatados.
Ora, isso cria uma dificuldade, um ··gargalo'' muitq grande, e precisamos combinar esse_ elenco de ações, das quais,
agora, o Presidente Itamar FrariCo e_stá determinado a tomar
a frente, para, nessa campanha de combate à fome, à miséria
e-à-escassez, fazer com que a sociedade brasileira seja acordada, não pelas sinetás do Go"'lerno, maS_, eu diria, pelas trornb~tas de JericO, pói"que é preciso que haja uma forte consciência nacional de que só poderemos sair dessa situação pelo
fo~talecim~nt<?da agricultur_a._ !=- é_<? que se busca fazer neste
Governo e são essas as ações_ desenvolvidas pelo Ministério.
Quanto ao apoio dessas entidades. que são parceiras do
Mini_~tério, ~~n~o para mim_,_ el!linent~ -~_enado~, que a presença espontânea de todos esses_segmentos aqui, na tribuna
de honra. e a freqüérida com- que e-stào -debatendo com o
Ministro da Agricultura é a resposta mais significativa de que
sempre houve essa parceria, muito forte. entre o Ministro
e os setores organizados da produção.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador,
V. Ex~ deseja contraditar o Sr. Ministro? V. Ex~ dispõe de
dois minutos.
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O SR. CÉSAR DIAS- Não. Sr. Presidente. Desejo apenas agradecer a brílhantl! exposição do Min'iSifo Lázaro Barboza e desejar um futuro promisSor à sua-a-dmiiljstiãção.
O SR. MINISTRO LÁZARO !lAR!\OZA - Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lqc.ena) - Concedo
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise., .
~
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG)- Sr. Presidente.
Senador Humberto Lucena, Sr. Ministro Lázaro Barboza,
Srs. Senadores, S~ Senadora, Sr. Minis_tro, louvo o entusiasmo
com que V. Ex\ na sua exposíção a esta Casa, abordou todos
os problemas relacionados com a agricultura em nosso País.
V. Ex• trouxe um granqc n~mero de inform_açôes que;:. certamente, daqui para frente, serão analisadas por -todos o~ Srs.
Senadores e, sobretudo, por aqueles que estão intimamente
envolvidos com a área da agricultura em nosso País.
V. Ex\ na sua abordagem. não teceu muitos comentários
sobre um dos problemas que nós temos considerado gravíssimo nos últimos dias. Abordado pela imprensa nacional, com
enfoques acompanhados de dados e números, que mostram
uma realidade que nós reputamos de extrema gravidade, neste
momento, em nosso País- e quero enfatizar que· esse problema não se situa única e exclusivamente na_administração do
Ministrõ Lázaro Barboza -,esse tem sido um problema histórico em nosso País_. Já no passado, candidatos a Presidente
da República transformaram a questão do apodrecimento de
alimentos nos armazéns espalhados por todo o País até mesmo
como plataforma eleitoral.
_
___
Pois bem, Ministro, quero colocar o dedo nesta ferida,
nesta tarde. Penso que toda a opiniãO pu'bliGa ·ao nosso Pais
está a esperar por uma resposta que venha ao encontro, exatarnente, da manifesta vontade .do Presidente da Repúhlica e
de V. Ex~, de estancar, de urna vez por todas, os -desvios,
a corrupção e o apodrecimento de alimentos de propriedade
da Nação c que estão hoje espalhados por esses armazéns.
V. Ex~ enfocou muito bem que nós temos, hoje, 32 milhões de brasileiros que vivem na roais corilple-ta -miséria social,
de acordo com o mapa da fome, anunciado recentemente.
Enquanto isso, a própria imprensa nacioilal, prestando um
grande serviço ao País e ao Governo, detectou cerca de_ 3
mil 588 toneladas de alimentos já àpodrecidos nos armazéns
reguladores de estoque da Conab, e- ainda 30 mil 513 toneladas, que estão ameaçadas de ter o -meSmo firo, póis já estão
classificadas como abaixo do padrão. A própria -conab reconheceu que, nos armazéns espalhados pelo País, cerca de
1 mi\647 toneladas de grãos encontram-se deterioradas, significando um prejuízo de 2 bilhõt.!S e 500 ·milhões de cruzeiros
para o Pafs.
__ _
Vamos sintetizar alguns números, reconhecidos oficialmente pela Conab, com dados do. desperdícios: 349 toneladas
de feijão estão abandonados nos galpões da Casemg, em Montes Claros, há quase um ano. E veja bem, Ministro, para
alimentar toda aquela região, que é considerada a região da
pobreza do norte de Minas. es.ses alimentos têm que sair lá
do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, temos lá, há quase
um ano, 349 toneladas de feijão armazenadas.
-No Riá-Grãnde do Sul, 500 toneladas de arroz estão
estragando;
-no Paraná, 882 toneladas de farinha de mandio_ca apo-

iireCtúll; _____ - -------- -------

--

-no Pará, no armazém de Marabá, constatou-se que
_65 toneladas de feijão estão apodrecendo.
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Por outro lado, no Mato Grosso, cerca de 1.243 toneladas
de milho e 38.4 toneladas de arroz estão estragando nos armazéns.
- No Mato Grosso do. SUl, constatou--Se que estão -apodrecendo nos armazéns cerca de 1.500 toneladas de feijão t.! 9.900
toneladas de milho.
As estatísticas l_evantaóas e publicadas na imprensa nacional e não contestadas nem por V. Ex-', nem pelos dirctores
da Conab e nem pelos técnicos da área do Ministério da Agricultura revelam um quadro de total desrespeito no trato com
a étiCa envolvendo o dinheiro público. e que deixou o Presidente Itamar Franco chocado e a opinião pública indignada.
Ministro Lázaro Barboza, nesse mapa do desperdício.
da deterioração dos alimentos e da grave omissão, quando,
por outro lado, o Governo se propõe a investir, como V.
Ex~ enfatizou com muita propriedade, cerca de 21 bilhões
e 560 milhões de dólares no programa de alimentação às famílias de baixa renda, é inacreditável, para não dizer um escândalo moral, que neste Governo airlda se constatem fórmulas
cínicaS e chocantes de- desvio de recursos destinados à merenda
escolar aplicados no mercado financeiro, manipulação dt!sordenada dos estoques reguladores do Governo, nas mãos de
armazenadores que se tornaram conhecidos e até foram indiciados pel::: Polícia Federal por envolvimento nos mais famosos
esquemas e quadrilhas _que o Brasil espera ver sepultados
definitivamente.
- Diante de todas essas denúncias, quais_ as providências
tomadas para devolver aos cofres públicos o rendimento de
um trilhão e 200 bilhões de cruzeiros- ~e é que eles existem,
Se é que -foram encontrados - auferidos com a aplicação
firiãnCeira de 4 trilhões e 800 1-)ilhões de cruzeiros da verba
da F AE, repassada à Conab ; -< a merenda escolar?
A outra indagação que f::t~,,: é-sãhiUo que existe no País
a máfia dos grãos. Os armaz~nadores compram por preço
até 50% inferior ao estipulado pela própria CONAR t.'nl leilões
os produtos que eles mesmos armazenam, alimento.., que são,
em sua maioria, comercializados na mesma safra.
-V._ Ex~ aceitou a sugestão de instalar um seminário para
discutir o apodrecímento de aliinentos noS arnlazéns_ reguladores do Governo, além de uma comissão para estudar sugestõ.es sobre alterações na política de regulagem de preços e
·
·
armazenamento.
O que objetivamente foi feito, até agora, para sanar essas
graves irregularidades?
Dos 107 processos de sindicâncía para apuração de des~
vios e corrupção quantos já foram concluídos e quais as punições determinadas por V_ Ex~?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala·
vra o Sr. Mtmstro, porcmco minutos.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eminente Senadora Júnia Marise, do
pronunciamento de V. E~ quero destacar alguns pontoS, nobre Senadora. V. Ex• baseou seu discurso em uma denúncia
do próprio Ministro da Agricultura, do dia 17 de novembro
de 1992, quando ele informou à ímprensa que- a· Conab amargava perdas de 2 bilhões e quinhentos milhões com toneladas
de grãos estragados. As providências determina-das - não
agora, Senadora, por ocasião de nova divulgação, pela imprensa, de um fato já pretérito, de que o próprio Ministro- tinha
âaâo- conhe-cimento- a-o País :. . .:. . :. -faz-em- p-arte -de um- -elenco
de medidas que constam de um ofício datado do mesmo dia
17 de novembro de 1992, ao Presidente da CONAB, determi-
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nando. com vista a raCiórializar a guarda e a manutenção
dos estoques públicos:
:
_
.
.
"Determino a V. S"s a implantação-,--nessa _Companhia,
com as correspondentes instruções às superintendências regionais, da seguinte relação de prioridades nos procedimentos
de vendas ou qualquer outra modalidade de alienação de produtos:
estoques com risco de perdas;
armazéns sem contrato ou descredenciados;
estoques armazenados ao céu aberto ou em piscinas;
estoques armazenados em regiões ínvias, de difícil acesso
em períodos de chuvas; e

estoques de safras antigas."
Mas não foi apenas nisso. O Ministro determinou uma
série de providências moralizadoras. Dos inquéritos já eTetivados, resultaram, inclusive, nobrt! Senadora, prisões de funcionários no Estado de V. Ex~ No Triângulo Mineiro, alguns
funcionários da própria Conab foram presos.
_
Quando V. Ex• menciona produtos apodrecidos nesses
locais, é preciso ficar claro que eles não apodreceram no Governo do Presidente Itamar Franco, nem na gestão do Ministro
Lázaro Barboza. Inclusive, foi o Ministro Lázaro Barboza
quem deu, em primeira mão, cónhe_cimento ao PaíS da perda
desses estoques.
E quando V. Ex• fala que o armazenador compra mais
barato do Governo, com dcságio, quero dizer a V. Ex• que
aí há um equívoco. Prini.eiro, os contratos de armazenagem
obrigam o armazenador a devolver ao Governo a mercadoria,
no dia em que o Governo vai lançar mão do produto, com
o mesmo-padrão. E se ela entra em leilão e é. ve:ndida_ com
deságio, nos termos cm -qm~- a-lei agrícola autoriz.a._ o armazenador terá que pagar a, diferença, obrigatoriamente. O patrimônio dele responde p~la natureza dos contratos civis.
-Outra coisa: eminente Senadora. Quarido determinamos
essa série de providênCias e ao longo destes úlÜmos meses
a direção da CONAB, _çom muita garra, com muita transparência, vem atuando no\ sentido de evitar perdas, é porque
este Ministro, os diretores da CONAB e o Pr.esidente Itamar
Franco se sentem tão revoltados quanto V. Ex~ Ou qualquer
outro cidadão quando têm conhecimento de que, em qualquer
parte do País, seja do Governo ou não, há perda de alimentos.
Isso efetivamente nos revolta. E é por isSo que não temos
sido condescendentes cm instante algum.
E quero dizer mais a V. Ex• e á este PlenáriO- pelo qual
tenho o maior respeito, porque aqui passei oíto anos que
eu diria que foram os momentos mais altos_ da minha vida
pública. Quero dizer que se alguém puder apontar e provar
uma omissão do Ministro Lázaro Barboza em relação aos
estoques do Governo, o Ministro não· apenas pede demissão
do seu cargo, mas renuncia ã vida pública. Há_ deserção, há
de;;lealdade, sobretudo para com o meu País; m-as a Consciência da minha obrigação cívica, eminente Senadora, me impele
a dizer que estar à frente do Minístéfío da Agricultura, do
Abaste_cimento e da Reforma Agrária não é um bónus. Qualquer cidadão que se assentar naquela cadeira_ iein de- ter a
nítida compreensão de que é um ônus terrível. Enquanto eu
tiver forças cívicas e convier ao Presidente Itamar Franco,
lá estarei vigilante, na altcrn_â_ncia dos dias e d~ noites, na
defesa dos interesses desta_Nação e da ãgricllltura brasileira,
essa agricultura tão sacrificada, mas que oferece.a úni_ca alternativa_e o único caminho rápido para que possamos reconciliar
a Nação consigo mesma. -
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senadora
Júnia_Marise, V, E;<~ dispõe de do_is rnint,ttos para contestar
ou contraditar.
A SRA. JÍíNJÁ. MARISE- Sr. Ministro, V. Ex•. com
muita ênfase, ratificoü ·aqur ó seu desejo e até--anUnciOu -que
t9da~ essas denúnci_a~ publicadas e _cl~vulgadãs pela imprensa
nacional tiveram como ponto de partida -um pré-estudo elaborado por V. Ex•
Tenho lido todo esse noticiário e parece-me que V. Ex".
ao reexaminar as -publicações da imprensa, certamente encontra~á_ um~ declaração_ de um dos Diretores aa: Conab que
·n-ã-o tem -depois da afirmaçãO de V. Ex• _:_, ·ta'lvez, 'o
mesmo pensamento seu. Ao serem indagados pela reportagem, chegaram a afirmar que esses produtos, que esses grãos,
que essas toneladas de alimentos que estão apodrecidos nos
armazéns significam uma quantia -tão irrisória no conjunto
das toneladas armazenad;1s que, praticamente, é inexpressiVa.
Sei que isso. certamente, não partiria de V. EX~ Sr. MiniStrO
Lázaro Barboza. Essas toneladas que estão apodrecidas _da~
riam para alimentar hoje cerca de quatro milhões e quinhentas
mil crianças durante um mês.
O SR. MINI_STRO LÁZARO BARBOZA - Permita-me uma ress!llva 1 eminente Senaqora?
A SRA. JÚNIA MARISE- Ouço o nobre Ministro Lázaro Ferreira Barboza.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - Diante
da informação de V. Ex•, mais ou menos balizando que haveria
omissão do Ministro, esqueci de outro etlfoque com relação
às aplicações financeiras de recursos.
· · A SRA. JÚNIA MARISE- Pois não, Sr.".Ministro. reitero
eSsa indagaçã~. ~
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Explicarei
rapidamente a V. Ex" o processo das aplicações fínanceiras.
Num país com o nosso índice _de inflação. se_ a Conab
não fizesse a aplicação dos recursas_de_stin_a_dos à compra da
merenda escolar no mercado. ela não compraria a quantidade
de alimentos necessária. Quero dizer a V. Ex~ que a CONAB
está autorizada a fazer a aplicação desses recursos fin_anceiros
desde 1976, e as contas da CONAB referenteS-a 1991 foram
encaminhadas por mim, ao Tribunal de Contas da União,
com parecer opinando pela sua rejeição, porque entendi que
havia-razões técnicas;· além de dúvidas, que não ni.e permitiam
recomendar ao egrégio Tribunal de Contas da União a aprovação delas. As contas_ m_ais antigas, em que já se fazia as
aplicações financeiras, estão aprovadas.
São _essas as explicações que desejo prestar a V. Ex",
porque pode passar a impressão de que a CONAB estaria
se beneficiando do dinheiro que, em primeira análise, deve
servír para garantir a merênda escolar.
A SRA. JÚNiA IVIARISE- Quer dizer que V. Ex' confirma
que houve aplicação desse dinheiro?
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - Confirmo
e houve ato legal que a autorizasse; caso contrário, a CONAB
não teria cúino garantir as compras. Esse ato legal data de
1976 e é originário do Ministério da Fazenda, do Procurador
da Fazenda Nacional.
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Ministro. nosso tempo
já está esgotado e o Presidente já está com os olhos voltados
para esta tribuna, numa convocação para encerrarmos os nos·sos questionamt;:ntos.

o
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Gostaria apenas de deixar aqui uriia reflexão para V.
A imprensa -e a-opinião pública constataram que o fato

desses recursos repassados para a CONAB, pela F AE, terem
sido aplicados no mercado financeiro gerqq um atraso sensível
na distribuição da merenda escolar em tódo o País. Sr. Minis~

tro, são 35 milhões de crianças carentes rias escolas. Eica
aqui o nosso apelo p:ara que V. Ex', entre as grandes, graves
e importantes atribuições que tem comó Ministro da Agri~
cultura e Reforma Agráf"ia -- e que acaba de deixar aqui,
através do pronunciamento que fez, unia-grande expectativa
nacional, no sentido de que o País irá- iuú.ifi-uir de mais de

70 milhões de toneladaS de alimentos,- ffiuífõ mais, ·espero
-que V. Ex~ seja um gerente mais firme:-Cioso dessa rcspon~
sabilidade, para que as crianças não continuem sem a merenda
escolar nas escolas públicas.
É a reflexão que deixo para V. Ex•
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sr. Ministro
Lázaro Barboza, V. Ex• dispõe de dois mínutos·para respOnder
à Senadora Júnia Marise.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eminente
Presidente, eminente Senador:a Júnia Mad_si.. no ano passado,
o Governo Collor garantiu 27 dias de merenda escolar. O
Presidente Itamar Franco quer garantir 200-dias. Rt;opito, mais
uma vez, que, se a CONAB não fizesse a aplicação dos recursos financeirOs colocados a sua .disposição, reduzír-se-ia a
quantidade de alimentos que ela poderia comprar para a merenda escolar.
Muito obrigado a V. Ex\ nobre Senadora.
Durant~ a interpelação da Sr" Júnia Marise, o Sr. Humberto Lucena, Presidenti?, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, ]'-' Vtâ-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):- Sr. Ministro,
V. Exa se encontra de pé na tribuna há mais de duas horas.
De modo que, a Presidência o convida a tomar assento à
mesa, passando a responder sentado.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA -Eminente
Presidente, agradeço muito a deferência de V. Ex•, mas, relembro para a Casa a grande figura de Teotônio Vilela que
dizia que a postura do orador deve ser de J)é. Por esse motivo,
gostaria de_ pcnnanecer na tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- ~r. Ministro,
esse ~em sido um hábit?, pelo menos no~ _últimos _tempos.
Mas Já que V. Ex~ declina do convíte da Mesa, V. Ex~ tem
todo o direito de continuar na tribuna.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocfnio, que disporá
de cinco minutos.
O SR. CARLOS PATROCiNIO-(PFL-TO. Paia interpelar. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Sr. Ministro
Lázaro Barboza:
De antemão, gostaria de lamentar por não ter podido
estar aqui desde o início da fala de V. Ex", que, certamente,
muito elucidou sobre a agricultura do nosso País, principalmente sobre as perspectivas para as novas safras.
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Gostaria de dizer, Sr. Ministro, que já tive a oportunidade
de me manifestar sobre a satisfação em tê-lo na Pasta da
Agricultura, do AbasteCimento e da Reforma Agrária. Também por ser V. Ex~ um homem do Centro-Oeste e um expert
nesse assunto. Tive· a Oportunidade de dizer que, ao que parece, o Ministério da Agricultura se dá bem com os seus titulares
do Centro-Oeste -inicialmente o ex-Ministro Íris Rezende
e agora V. Ex~ - pois a gestão de. V. Ex•s tem nos proporcionado as maiores safras, 72 milhões de toneladas de grãos
e, agora, o.rna perspectiva- de cerca de 69 a 70 milhões de
toneladas de grãos.
Gostaria tambt!m de dizer que é muito importante, portanto, a presença de V. Exa para o Estado do Tocantíns,
que também é o seu Estado., já que somos separados apenas
pelo corte do cordão umbilical do Estado de Goiás. Essa
nova fronteira agrícola muito necessita de V. Ex\ principalmente, no que diz respeito à alocação de recursos, eletrificação
rural, correção do solo etc.
Enfim, não querendo ser prolixo, apenas farei duas pergUntas e gostaria de vê-las respondidas.
V .. Ex" sabe que a maior reivindicação dos produtores
·rurais,· especialmente dos pequenos e médios, é a retirada
da TR e -de outros indexadores aplicados aos _contratos de
finanCiamento agrícola, de custeio e de investimentos, desde
1986, com efeitos altamente nefãstos para a agricultura e,
em conseqüência, para toda a população brasileira.
Sábenlos, por outro lado, que não será possível o retorno
ao crédito abundante e barato, sem "fiscalização, propiciado
pelo Governo Federal, no passado, na época do milagre.
Aplaudimos a provisão de 300 milhões de dólares, do
Tesouro Nacional, para a equalização das taxas de juros, a
serem empregadas para o financiamento de arroz, feijão, milho, mandioca e cana-de-açúcar. Aplaudimos, também. o
aperte de mais 300 milhões de dólares para a equalização
de preços de produtos agrícolas, bem como a prorrogação,
para 15 de dezembro de 1993, dos empréstimos ao Governo
Federal, correspondentes à safra 1991/1992, entre oufi"ãs medidas.
Mas não abrimos mão, Sr. Minisfro, da implantaç::'h' Jo
sistema de equivalência~produto nos financiamentos n.~.~aí:;·.
Neste sentido. gostaría de ouvir de V. Ex" o relato da situação
em q_ue se encontram os estudos a respeito e para quando
está prevista a aprovação desse_sistema.
·
A segunda pergunta: diz respeito ao calcário do meu Estado, o Tocantins. Parece-me que os produtores rurais estão
adquirindo o calcário duas vezes e meio_ mais caro do_ que
o normal, ou seja, para que V. Ex~ tenha uma noção, estamos
comprando em Formoso do Araguaia, do Profeto Rio Formo~
so, calcário duas vezes e meio_mai.s caro que em Porangatu
ou Uruaçu c em terras que V. Ex~ conhece muito bem.
Uma das dificuldades que têm prejudicado a agricultura
tocantinense está na comercialização do cakátio. Embora qotado de várias indústrias, situadas em Rio Formoso, Cristalândia, Guaraí, Natividade e Dian6polis, o preço, e a falta
de financiamento a tempo, têm inviabilizado o uso do corretivo
do so_lq, e~sen~ial à cultura da soja e importante no cu!ti~o
do arroz e na formação de pastagens, iten·s de destaque na
produção primária do nosso Estado.
A queda no "calcariamentO" no Estado é estarrccedora,
Sr. Ministro. Em 1986, o ano de pico, o Estado consumiu
mais de 150.000 toneladas de. calcário; em 1982, tal consumo
não atingiu a 25.000 toneladas. A m'!-ior produtora do Estado,
a mineração Rio Formoso Ltda, com capacidade instalada
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de 150_.000 toneladas/ano, só_ conseguiu coloc_a_r_nQ __m~_cado,
em 1992, 7.000 toneladas
_
___ _
Desd~ 1989, não há verba específica para-O financiamento
do calcário ao produtor; nos últimos quatro anos, oS parcos
recursos do Banco do Brasil têm sido liberados tardiam~nte,
após o preparo do solo e até mesmo 3pós o plantio.

Pergunto a V. Ex•:. O- que prevê o plano econôm.ico do
Governo na parte relativa ao calcário? Não basta aumentar
recursos para o custeio, é necessário subsidiar o ínvestimentp
em calcário, se quisermos aumentar a produção e a produtividade a longo prazo. O_ agriCultor tocantinense não pode
arcar sozinho com o preço de 16 dólares a tonelada do calcário,
posto na fábrica, nem co.nfo frete que, acima de 200 quilómetros de distância. duplica o preço do produto.
Portanto, são essas duas perguntas que gostaria de formular a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
a palavra, Sr. Ministro.

=Y· Ex• tem
-- - -

O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZÁ - Sr. Presidente, eminente Senador Carfos Patrocínio:_
- - _ -Agradeço as delicadeU}s d~ V. Ex• parã.-_ cOm este seu
amigo e conterrâneo.
,:
-,. ,__ _ _ - - ..
Quero lhe dizer, em relação à equivalência-produto, qúe
não há dúvida de que essa ~ a proposta do próprio setor
agrícola contra a inflaçãO, ·que -é-o hiais perverso dos tributos
que uma sociedade paga. O princípio da equivalência-produto
já está feito pelo Presidente Itamar Ftanco, mas é preciso
que o Ministério da Agricultura, o Ministérioâa Fazenda
e o Ministério do Planejamento façam um detalhan).ento e
uma série de simulações. P~?Soalmente, estou conveiiddo de
que, com 300 milhões de dólar_cs, farí_amos iodã. a equalização
de taxas para todos os produtos básicos: arroz, feijão, milho,
trigo e algodão.
Penso que 300 milhões de dólar_es é. me~os de_O,l_% do
PIB brasileiro, conseqüentemente, dar-se-ia uma contribuição
extremamente forte_ para o aumento na produção de alimentos. Isso combinado com as outras ações qu~_ apontamos aqui,
como a reforma fiscal e tributária, porque a agricultura é
extremamente penalizada com uma cadeia de tributos que
não se compadecem com a atividade. Nenhum outro país
do mundo faz isso. Se não .ajustarmos a Carga tributária que
pesa sobre a agricultura, vamos ficar inviabilizados em relação
aos produtores de outros países que concorrem conosco e
que recebem subsídios pesadíssimos.
Para que V. Ex• tenha uma nítida compreensão do problema, a Comunidade Econômica Européia e os Estados Unidos,
somados, gastam perto de 300 bilhões de dólares/ano em subsídios. Por que os Estados Unidos procuram-se manter como
o maior produtor de alimentos do mundo? __É__ o país. é a
pátria do liberalismo econômico. Mas não é _só i_sso. é o país
mais rico, mais desenvolvido, que continua sendo o maior
produtor do mundo e faz questão de manter-se a~sim. Por
quê? Porque ter alimentos em abundância é urD.a estratégia
sem limites.
O Plano que o Brasil,-agÜri, pelas-mãos do Presidente
Itamar Franco, acabOU de lançar, mais d_q_ __gue_tlll!_ plano,
um Conselho de Segurança Alimentar foi feito nos Estados
Unidos no tempo da depressão, quando Franklin Roosevelt
assumiu o governo. Naquela época, inclusive, conseguiu o
milagre de fazer retomar ao campo centenas de milhares de
norte-americanos que estavam nas grandes cidades. E hoje
lembrava-me que temos, no campo, dois milhões e meio de
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!tabitações vazias. e que com algum ajuste na legislação, não
para tirar os diieitos sociais dos trabalhadores, sobretudo na
ãrea de parceria e .comodato, poderemos tentar lançar um
programa para ver se conseguimos_r~verter esse _quadro de
centenas de milhares de famflias passando fome nas cidades.
Passariam a ser br_~ços produtivOs n~ campo, sem haver a
_Qecessidade de urn.a inverSão no programa habitacional, pois
ocupariam esseS dOis milh.OeS IDeio' _de casas- fechadas
zona rural.
·
-Ex• fa\á;v:a -do catcáiiO. Hoje deú:rni.iq~i' qUe fosse
convocada a direção_-de uma assotiaçâ_o de empresas que proçil!-zem calcári~. porque é preciso ter uma reunião com esSe
Setor-. Estou ret~bCndo info"rmaÇões de que eles estão fazendo
ajuste de preços além da Inflação, numa hora em que o Governo procura congregar toda a sociedade pum esforço para
superar as dificuldades pelâs quaiS p·aSSa. ·
Como gargalos do processo produtivo, não podemos aceitar que haja distorções setoriais. Darei iiifõfffiaÇões a V. Ex•
tão logo essa reunião seja agendada. Sem o calcário para
_fazer c_orreç~O, _n~o 1:1á agrl~ultura de cerrado._ Terras ácidas
precisam da correção. V. Ex• sabe muito bem que o seu.
o nosso Tocantins, o meu Estado de Goiás, Minas GeraiS,
qu qualquet: Outro Estado produtor, em áreas de cerrado,
sobretudo, precisam de algo em torno de 10~ 12 toneladas
por alqueire, de quase 3 tonelad:;~.s por hectare, para uma
boa correção;-sem o que a terra não responde com produ~
tividade.

e

·na.

. v:

O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Sr. Presidente, eu
gostaria de agradecer as respostas claras do Exmo. Sr. Ministro
Lázaro Barboza, pois S. Ex• pensa como nós. Este País está
com um modelo totalmente erra_do, fazendo, durante os últi·mos 30 anos, com que 70% dos habitantes da zona rural
componham, hoje, 70% dos habitantes das megalópoles, das
grandes cidades._ Como V. Ex~ mesmofrisou, penso que devamos implementar uma política de retorno desses cidadãos
para -o-campo, porque cm trinta anos, nós que tínhamos 70%
da população brasileira na zona rural, mudamos totalmente
esse panorama; hoje temos apenas 30%.
Se entendi bem, Sr. Ministro, o problema da equivalência/produto faz parte do Plano elaborado pelo Presidente Itamar Franco, dependendo ainda de ajuste com os Ministérios
·do Planejamento e da Fazenda, mas d~verá ser implementado
o mais breve possível.
Não sei se dependeria de alguma manifestação do Congresso NacioÕ.al, porque -Se assim o fOSse. todos_ aqui seriamunânimeS em afirmar que tem:os que estabelecer uma_ equivalênda/próduto/financiamento o maiS-rápido possível.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Tenho certeza disso.
O SR.CARLOS PATROCÍNIO - M~uito obrigado Sr.
Ministro.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA gado Senador.

Muito obri-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

.a palavra ao Sr. Senador Pedro Teixeira. V.

Ex~

C~ncedo
dispõe de

cinco mirtutos.
_o SR. PEDRO TEIXEIR.Ç(PP --'-DF. Para interpelar.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sr. Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma_
Agrária, Deputado Federal Lázaro Barboza, esse não é um
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setor em que transito livremente. Páro nos meus acostamentos
para ouvir. aprender c retratar para o eleitor comum, alguns

enfoques de informações que extrapolam o campo técnicO.
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V. Ex•, mais uma vez_, reSpondendo às minhas questões, traz
pistas importantes para esta Casa e para tOdo o Brasil, a
fim de que possamos aprofundar-nos mais no estudo de problemáticas altamente significativas. Realmente~ .é muito imporümté O debate de altõ ilível, porque podemos avaliar a dimensão da nossa responsabilidade e do nosso trabalho.
Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a distribuição
do feijão, já c(Ue V. Ex• disse que isso não pertence ao âmbito
de seu ministério, ma:s ao de outro. Então, a esse destinatário
deverei endereçar minhas questõ_es.

Eu gostaria de fazer duas perguntas a V. Exa: assim que
V. Ex~ assumíu o· Ministério, iniciou o p-rograma de distribuição do feijão, oride foi prometida a distribuição de cem
mil toneladas do produtO. O que realmente foi repassado
às Prefeituras-? Esse Programa cumpriu CYseú: papel?
Muitas das partes da pergunta seguinte V. Ex• já reSPondeu, como por exemplo. sobre a incidência da trib_u.tação e
a necessidade de se reexaminar essa matéria; para que possaO SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Trata-se
mos ter um preço justo ao alcance da bolsa popular. Dentro
dessa visão global da agricultura brasileira, eu gosta-ria qu~ _ do Ministério do Bem-Estar__ SoCiaL.
V. Ex~ nos explicasse quais as soluções que·apontaria coin
6 SR. PEDRb TEIXEIRA (PDT-DF)- Muito obrigareferência a dois_itC_ri_S:: Q transporte e a comercialização· dos
dO. Miriistro Lázaro Barboza.
produtos'?
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eu é que
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a pala·
agradeço.
vra o Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sr. Ministro
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA -Eminente
Láza-ro Barboza, tem V. E_X"_a palavra pOr dois minutos, se
Senador Pedro Teixeira~ em primeiro lugar quero dizer a V.
desejar·.
Ex~ que a exposíção de motivos, proposta pelo Ministro da
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Sr. PresiAgricultura, do Abastecimento e da Reformã_Agiária aO Sedente, já prestei os esclarecimentos solicitados pelo nobre
nhor Presidente da República, que redundou no programa
Senador Pedro Teixeira. Agfadeço a S. Ex• pela proverbial
de transferência de feijão ao Ministério do Bem-Estar Social,
delicadeza das_ considerações que fez. Espero que S. Ex~. em
para distribuição gratuita ao -público que estava fora do mercontato com o Ministro Jutahy Magalhães Júnior, receba o
cado ao consumidor, é muito clara ao estabelecer até 100
detalhamento das informações que solicita quanto ao programil toneladas; já foram distribuídas 60 mil toneladas. Até
ma do feijão.
agora, graças a Deus, 4 mil Municípios já receberam o produto
e quero dizer a V. Ex~ que não recebi - elnbora não seja
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está sus·
o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
pensa a sessão por cinco minutos.
Agrária o que faz a doação, e sim, o Ministério do Bem-Estar
(Suspensa às 17h12min, a sessão é reaberta às 17hl8
Social- nenhuma informação de distorções do programa.
min).
E quanto à outra indagação de V. E:xa, eu gostaria de
dizer que a comercialização é um aspecto estratégico dessa
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está realogística. Quando uma safra ençontra gargalos fortes de coberta a sessão.
mercialização, acaba não beneficia_ndo, pois pUne o agricultOr
Concedo a palavra, por Cinco minutos, ao Senador Aureo
e não beneficia o consumidor~ Temos alguns gargalos muito
Mello.
fortes, pois o nosso sistema de transporte está calcado quase
O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Para interpelar.) todo sobre rodas~ sobre pneus, tornando-o o mais caro _do
Ministro,
a pesca é importantíssima na complementação
Sr.
mundo. Os portos brasileiros, seja para exportã{õi.I-para íindas proteínas. Nós, do Amazonas, sentimos isso mais do que
portar, têm também gargalos muito fortes. O Presiden_te_lt_anun-c~:r. V. Ex~ deve estar lembrado da pregação de Evandro
mar Franco recebeu as estradas brasileiras em péssimo estado
Carreira
nesta Casa, sobre a nece_ssidade dos grandes criatóde conservação. Já está iniCüiâo pelo Ministério dos Transrios. Então, pergunto: o que tem sido feito em relação à
portes um programa de correção dessas estradas principais.
pesca em geral e, em particular, em relação aos criatórios
Para que tenhamos um bom escoadouro de safras, includo
Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma
sive abrindo caminho para novas fronteiras agrícolas. PortanAgrária? Essa seria a primeira pergunta.
to, para os corredores de exportação, a Ferrovia Leste-Oeste
Como V. Ex~ sabe, o campo é um grande empregador.
tem papel estratégico, fundamental. Também o eixo norte
Se o campo emprega, as cidades diminuem ou crescem menos:
tem influência-enorme na incorporaçãO de- novaS áre_á:s.
Se lss_õ_é verdadeiro, por que a reforma agrária não é incenEu disse aqur- não sei se V. Ex~ já estava ilàjJienário
tivada para que o campo possa absorver a grande massa que
- que há dez anos não expandimos a área plantada; pelo
se dirige às ciôades, inchando-as?
contrário, ela tem sido reduzida. Temos obtido ganho de pro-Se V. Ex~ me permite, farei uma terceira pergunta, que
dutívidade, mas o agricultor vem perdendo renda. Não obstalvez seja acadêmica, porque naScida de ensinamentos que
tante ganhe em produtividade, ele já perdeu mais de 40%
colhemos nos bancos escolares.
de renda.
_~
-St. Ministro, sempre ente-ndi e ouvi que a econornià àgríÉ preciso priorizar a agricultura, e isso o Presidente ltacola brasileira era feita de monoculturas e monoextrativismo;
mar Franco está ciente ..
um Estado interdependente do outro; cada Estado produzindo
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a pala·
um produto básico_ e essencial, quando poderia ser auto-suvra o Senador _Pedro T eixcira.
ficiente como o são os _eStados americanos. Por que não se
faz uma política brasileira no sentido de que cada Estado
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT-DF. Para interpelar,
seja auto-suficiente, Cãpaz de abastecer a si própriO, libertanSem reViSãO âo orador.) -Sr. Ministrõ-Lázaro Barboza,
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do-se, inclusive, da dependência do transporte, que é bastante
onerosa?
Recapitulando: a primeira pergunta refere-se à Pescã.,
como meio de propiciar complementação de proteínas e à
necessidade de criatóríos. Em segundo lugar, o campo -é um
grande empregador; se o campo emprega, as cidades diminuem. Por que a reforma agrária nãO é inCentlv'aâa? Terceiro,
por que não temos o poliextrativismo ou a policultura para
cada Estado?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a palavra o Sr. Ministro.
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da dívida com o sistema financeiro. Essas- negoCiaÇões estão
em curso e tenho a impressão de que serão bem sucedidas.
Por outro laçlQ,.a '.'selicagem,. dos títulos da dívida agrária
é uma questão técniça que está sendo estudada, mas, infelízmente, o Governo_ não tem ainda uma .equação para ela. Isso
~tá se dando na .área do Tesouro._Nacional, do Ministério
ctã. Fazenda e Qo.BanCo Central dÕ Bra~il.. .
. . .. ..
Quanto à qUestão da monocultura, o Ministério da Agricultura está empenhado na diversifíe;a.Ção da produção agrícola, principalme·nte em relaç(io aos pequenos agricultores.
Quando V. Ex~ lembrou o eminente Senador E:vandro Carreira, que fÕi meu colega nesta Casa, re.cor.dei-me de que S.
Ex~ cotidianamerite mencioriava aqui as riquezas e:Xtrativistas
da Amazônia, mais especificanlente a·ea.stanha-do-pará.
' Vou dar um.a. Dotíciã. ao Senado . b __l;mpresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAP A, nesta sua nova
faSe, trabalhando em sintonia com a demanda dos produtores
coin a sociidade, está COO$eguindo desenvolver um grande
trabalho de engenharia genética, transferi.Õdo ·genS ·da castanha-do-pará para o feijão. É feito o traD.Spt>rte de gens protéicos da castanha-do-pará, com o inhrito de produzir o feijão,
não apenas o energético ou calórico, que- é fonte de ferro,
mas também o protéico.
O :Mffiistério·da Agricultura também vem desenvolvendo
esse trabalho, nobre Senaâor Aufeo M.ello .. QU.çrq,ter ~alegria
de encaminhar ao-seu gabinete um detalhamento dessas minudências, para que V. Ex• possa comUngar conosco da alegria
e da emulação desse trabalho.
Muito. obrigado.
O SR. AUREO MELLO - Com muita honra. Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA--' Eminente
Senador Aureo Mello, V. Ex" aborda um tema .de grande
.
importância: a pesca.'
V. Ex~, que é da Amazônia, sabe muito bem que naquela
região há uma peculiaridade, praticamente inexistente em outra parte do planeta, em relação à pesca. As águas de váriOs
rios amazónicos são .naturalmente enriquecidas, permitindo
um processo novo, que é a criação do peixe em gaiolas, sem
necessidade de ser alimentado pelo homem. Ele retira da
água os sais nlinerais e as proteínas necessárias, que, em segui·
da, é metabolizado em um processo de c.rescime.pto efetivamente fantástico.
Lamentavelmente, a pesca ficou nO limbo em relação
à Reforma Administrativa. Como o Ministério do Meio Ambiente, julgando que a pesca tem relação direta com o meio
ambiente, entende que a questão deveria ser de sua competência, o Ministério da Agricultura encaminhou dois avisos
ao Ministro do Meio Am_bi_ente Propondo que a pesca, pelo
menos enquanto fomento, ficasse com o Mini$tériq da Agricultura; que as atividades de meio ambiente tivessem o acOmpanhamento do Mini$tério do Meio Ambiente, enquanto que
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a área de exploração da pesca, a atividade exploratória comera palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador Ney Suassuna.
cial e industrial fosse feít::i interfaCe com o Minist€fi0âãlndús-· O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB.Para interpelar.
tria, do Comérció e dO "Ttiri.sfu.o. Estão em ent-endimento Os ·Sem revisão dQ orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
três Ministérios no sentido de ajustar o nível ..d~ i§sjJoriSaSr. Ministro, a tonelada de carne da Nova Zelândia é vendid"a"
bilidade de cada um deles nessa questão de grande importância
aos Estados Unidos, aos países da Europa e ao Japão a 6
estratégica para o Brasil e para o mundq,
mil e 500 dólares. O Brasil, por sua vez, só consegue 1 mil
Quanto ao fato de o Campo ser um grande empregador,
e SOO dólares pela mesma tonelada de carne, vendendo apenas
ele realmente o é, e a reforma agrária é de fundamental imporaos Estados Uriidos.e à Europa. Ultimamente, sofremos amea~
tância nesse processo. Infelizmente, nesses poucós meses. do - ça de restrições. O Japão não nos compra. Isso é devido
Governo do Presidente Itamar. Fra.nco, não tivemos como
.à febre aft:Osa, que ainda não tem c.ontrole adequado aqui~
avançar em função da Lei do Rito Sumáriõ,· s6 rç.celltemente
Que medidas V. Ex' tem tomado em relação a ~ste probleaprovada por esta Casa. Mas, como essa lei sofreU alterações,
ma'? O que o Ministério da Agricultura, Abastecimento e
retornou à Câmara dos Deputados. Sem a Lei do RitO SumáReforma Agrária tem feito em relação à febre aftosa? Esta
rio, que permitirá ao G.ovef(lo, ao desapropriar, se emitir
seria a primeira pergunta.
imediatamente na posse do imóvel desapropriado, não há
Segunda pergunta: o Brasil cultiva 10% de sua área agricomo fazer juridicamente vihgar as desapropriações.
cultável. O que tem feito o· Ministério da Agricultura para
·
Uma oUtra questão, nobre Senadoi Aureo Metlo, refe- expandir a produção?
Terceira pergunta: o consumo percapita, hoje, está muito
re-se aos títulos da dívida agrária, que, como já tive oportunidade de mencionar aqui hoje, em valores atuais, já devem baixo, ou seja, nunca houve um tempo em que o Brasil consuestar por volta dos 7 trilhões de cruzeiros de TD A vencidos misse tão poucos alinlentoS~Se a economia esquentar e aumennos Governos anteriores e que não foram honrados. É um tar, qual será o comportamento da produção versus consumo'?
dos pontos da herança difícil que recebeu o Presidente Itamar Se as pessoas obtiverem diriheiro para comprar, teremos proFranco para administrar. O Tesóil.ro Nacional, o Ministro dução?
Última pergunta: o café já foi ~úios·sa primeira riqueza.
da Fazenda e o Banco Central estão estudando uma equação
para resolver esse problema; uma equação semelhante àquela O Brasil comandava o mercado do café. Hoje, já não sOmos
que utilizamos para o -chamado PROAGRO velho, de 190 importantes. O café de pouCa qualidade e seus produtores,
milhões de dólares. Usaremos os recursos.da rubrica do Orça- países menores, comO a Colômbia, são ·mais importantes no
m~nto de 1993 para pagar aos agricultores. E o Ministro da ··cenário muridial do que nós. O que o Ministério da Agricultura
está fazendo para reverter esse quadro?
F~zenda vai propor a renegociação, a set:Uritização do restante

e
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Com a palavra o Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO LÁZARO BARBQZA= Nobre Senador Ney SuassUria, V. Ex~ tem inteira iazão._Quai?-do a
Nova Zelândia, a Austrália e outros pa(ses produtores de
carne colocam uma tonelada nesses mercados mais sofísticados, eleS chegam a receber até 6 mil e -~QQ-_-dólares, dependendo, é claro, do tipo de carne; ·e·-a·Brasil recebe entre
1 mil e 500 a 1 mil e 600 dólares, no máXimO, por tonelada.

Desde o primeiro instante em qUe a·sSüilti o Ministério
da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, procurei
estabelecer com os Setores envolvidos na_ pecuária de corte
essa parce·ria muito forte, para -que ·tenhamos um programa
de sanidade animal e não falemos mais no ·controle da aftosa,
mas em sua erradicação, exatamente para reverter esse quadro.
Nesse sentido, já alteramos a lcgislaç!l_o·, ~_través de uma
portaria, e o Presidente Itamar Franco já encaminhou à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei reestruturando
os serviços de fiscalização- sariítária e a política de governo
no setor, Inclusive, frUto de um convênio com o Banco Mundial, estamos acabando de entregar aos Estados Federados,
que têm convênio com o Ministério da Agricultura nessa área,
300 veículos para atuarcm efetivamente no programa de sanidade unificada da área animal.
Isto é de suma importância. Estamos cdaiido um estado
de conscientização na socíCdadc produtora de carne para a
absoluta necessidade de melhorarmos o nível das pastagens,
de obtermos mais precocidade do nosso rebanho, aumentando, assim, o nível do nosso desfrute. A carne brasileira é
uma das melhores do mundo, e a nossa pecuária, a maior
pecuária de corte do planeta. Portanto, na Illedida em que
os nossos programas sanitários tiverem if-tt~íra C~red~J?il.idade
no mercado internacional, teremos condições de impedtr que
contra nós existam essas barreiras não convencionais que utilizam, muitas vezes, como pano de fundo, a questão sanitária.
Queremos atingir um patamar de maior ousadia na oferta
de carne ao exterior. Tenho certeza de que poderemos, em
curto prazo, mudar o perfil d31 pecuária brasileira. Experi_ências notáveis estão sendo fe_ltas, quer a nfvel de pesqu1sa,
quer a nível de produtores. _
No Mato Grosso do S_ul, há um programa de novilho
precoce. Outros Estados estão f~zendo o mesmo. Há o sisten:a
de confinamentos. Isso tudo Já está merecendo a atençao
de um número muito grande de produtores c dentro de pouco
tempo, estaremos conseguindo colocar no mercado um animal
jovem, de, no máximo, 20, 24 meses de idade, o que faz
com que essa carne, toda ela, seja de primeíríssima qualidade
e preencha o gosto do consumidor mais exigente do mercado
externo. Estamos envolvendo o Itamaraty nisso também.
Com relação ao café, este só é Ministério da Agricultura
enquanto lavoura. Os estoques remanescentes do antigo IBC
estão na órbita do Ministério da Fazenda e a comercialização,
na órbita do recriado Ministério da Indústria, do Comér_cio
e do Turismo. Mas, dentro do elenco de medidas para a agricultura, estão previstos 860 milhões de dólares do Fu_ncafé
para -as áreas de custeio, comercialização e investimentos.
Acredito _que assim poderemos melhorar bastante o perfil
. __
.
do nosso caf~.
Embora não seja responsabilidade direta do Ministro da
Agricultura, na semana passada recebi o Ministro da Costa
do Marfim, pessoa que me impressionou pela competência
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intelectual. Estivemos discutindo o problema do café_ e do
cacau.
,
Sabe_ V. Ex~; que os cacauicultores, principalmente no
sul da Bahia, estão amargando uma si~u~ção extremamente
difícil, com um endividamento de cerca de 170 mjJhões de
dólares. A vassoura de bruxa tomou dimensões muito fortes
e os preços internacionais despencaram. Co_nseqüentemente,
os produtores passaram a não ter condições de dar os tratos
culturais, caindo a produção e a qualidade do produto.
É preciso que o Brasil utilize, e já vem utilizando, essa
grande potencialidade dn competen~í~si~_o ~~~~ar~ty nas n~
gociações internacionais junto aos pafses aincanos, que hoJe
são grandes produtores de café, especialmente o arábico e
o conilon, ao mesmo tempo em que muitos deles são pro~u
tores do cacau, corno é o caso da Malásia, da Costa do Marfim
e de_ outros países asiáticos, para que, então, possam-se fazer
negociações na área internacional e haja urna perspectiva melhor para esses dois produtos.
V. Ex• falava da expansão da ár_e_a plantada. Nobre Senador Ney Suassuna, tive oportunidade de dizer aqui que, há
dez anos, não temos expansão de área plantada; pelo contr~
rio, temos tido até encolhimento _des_ta_área,.embora a produti-vidade tenha crescido ~m mais de 30% ne_s.se_ período. Só
que, nesse mesmo período, os agricultores perderam mais
de 40% da sua renda.
V. Ex~ fez uma colocação extremamente importante. Se
acontecesse hoje uma reedição do Plano Cruzado, algum fenómeno na área económica que, de repente, melhorasse a distribuição de renda, ainda assim, a safra excelente que estamos
-Colhendo seria.absolutamente insuficiente_ para garantir o consumo interno. Se temos 32 milhões de brasileiros no patamar
de renda de um salário _mínimo_e outros _30 milhões de brasileiros no_ patamar de até três salários_ mínimos, conseqüentemente são subconsumidores. Veja V. Ex~ que, pelo ganho
de produtividade, não temos espaço para C?~tinuar cr~scen~o.
porque já estamos num nível de produttvtdade nao mmto
longe dos padrões internacionais.
Precisamos ampliar a área plantada, e é para que haja
essa ampliação que haverá alocação Je re-cursos maclços, especialmente na área de investimentos, para compra de máquinas
_agrícolas, que estão sucateadas, para a ~plicação de calcáre_?,
garantindo a correção de solos, e tambem para a construçao
de armazéns a nível de propriedades. Isso é de fundamental
importância para que possamos fazer expansão _de _área.
Imaginem V. Ex•s se, de repente, o Brasil uvesse que
importar 20 milhões de toneladas de alimentos para o povo
brasileiro. Isso não seria apenas uma vergonha e um vexame,
mas seria uma tragédia. A agricultura brasileira, desde que
se lhe dê os instrumentos necessários, estará em condições
de responder a esse desafio.
ÚSR. PRESIDENTE (Chagas Ródrigues)- Com a palavra o nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA - Ministro Lázaro Barboza,
-acredito que esta sua visita ao Senado foi _extremamente importante. Cumprimentei hoje; na nossa tribuna de honra, o
Presidente da CNA- Antómo Ernesto W=erna de Salvo - ,
o Presidente da OCB - Francisco- Alves - , O Presidente
da ABIOVE- Raul Paulo Costa, o Presidente da FAEMG
e Dirigentes de Federações de Agricultura, todos preocupados
e torcendo para que a agricultura dê certo.
Estou vendo, _ pelas suas respostas, que V. _ Ex• sabe o
que está dizendo, fala com segurança. No entanto, a toda
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hora e todo instante, vimos na imprensa: "O' MiniStro não
está indo bem", "O Ministro está para cair".
Pergunto a·V. Ex~ o que pensa sobre isso. Será marc-aÇão

ou são partidos políticos interessados n<r lugar que V. Ex~
ocupa?
Não entendo o que está acontecendo. V. Ex• não deixou
de responder a uma só pergunta, fazendo-o com brilho e
na "ponta da língua", como se diz na Paraíba. Acredito qUe
temos um Ministro à altura da Pasta.
Dou-me por satisfeito. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a palavra o Sr. Ministro.
-- ·
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eminente
Senador Ney Suassuna, quero agradecer a V. Ex• os corlceitos
emitidos na apreciação da nossa atuação à frente do Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e Ca Reforma Agrária,
e dizer a V. Ex• que o Ministro tem [eito ouvidos de mercador
a essas críticas, porque tem consciência de que está no caminho
certo.
Não conheço a agricultura apenas pelo lado académico.
Conheço intimamente a ligação homem/terra, homem/pro~
dução, em todas as suas nuanças. Quando ocupava esta tribuna
a eminente Senadora das Minas Gerais, Júnia Marise,_enfatizava ela a questão da denúncia sobre _a perda de grãos, e
eu lembrava que quem denunciou essa perda foi ó Ministro
da Agricultura, até para se eximir de responsabilidad e sobre
fatos ocorridos no governo anterior, que n-ão são da respo!lsa~
bilidad e do_ Presidente Itamar Franco e nem deste Ministro.
Tive oportunidade de dizer à eminente Senadora que
se alguém provar que, pela ação ou pela omissão ou pela
ignorância, este Ministro tem deixado o interesse público e
o interesse do Ministéiíõ da Agricultura ao descaso, que o
Ministro não apenas pede demissão, mas ainda renuncia à
sua vida pública. Tenho absoluta consciência do caminho que
estou seguindo. O diálogo que mantenho com a OCB, com
a CNA, com a CONTAG, com todo$ _o~siste_mas__org_anizados
do setor produtivo, respalda~rne esta convicção.
Nunca dei ouvidos a boatos. Nunca procurei saber de
onde partem. Certamente, de pessoas que não conhecem a
agricultura, não sabem o que é fazer agricultura, não conhe~
cem os seus desafios ou pensam que ~ cargo de Ministro
da A:gricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária é
um grande bônus.
O ex~Presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, costumava brincar, batendo na cadeira presidencial, dizen~
do: "Esta cadeira aqui tem bônus, mas tem ônus". E eu digo
que a cadeira de Ministro da Agricultura não tem bônus,
só tem ônus.
Quero dizer a V. Ex~ que nunca dei ouvidos aos boatos,
e continuo cônscio do papel e das responsabilidades que me
cabem numa hora tão dramática da vida brasileira, em que
o Presidente Itamar Franco r_ecebe um quadro caótico para
administrar e tem que fazer face a eSseÇdesafios teffíveís,
sendo o maior deles o fato d_e quase dois terços da população
brasileira encontrar~se subnutrida ou faminta.
O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Minísfi'O Lázaro
Barboza. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra. por cinco minutos, ao_ Sr. Se_nador Gilberto Miranda.
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O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Para
interpelar. Sem reViSão do _oradoi' .) -_:_ Sr. tlresidente, Srs.
Senadores, Sr.,Miois~ro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, Dr. Lázaro Barboza, por
que, sendo V~ _'Ex~ niembro do PMD_B, contamos neste mo_roento, na Casa, C.OI]l aproximadam_ente cinco ou seis S_enado~
res? Assusta-m~. Não fazia parte do meu discUrso começar
com esta pergunta, mas fico realmente assustado, pois penso
que está na hora de o PMDB tornar uma decisão: ou-estar
com o GovernO cou estar contra o Govemo,_não pode é ficar
no mesmo camiÍJbo que o PSDB sempre trilha, em ciina do
muro.
Penso Qtie Seria muito borri que o nosso Líder nesta Casa,
Senador Mauro Benevides, na próxima reunião da Bancada,
levasse a todos os membros do Partido _que, na visita de um
Ministro de Estado a esta Casa - sendo ou não membro
do nosso Partido - estivessem pres~ntes, prestigiando,
-apoiando ou, então, pelo contrário. ajudassem. a destituí~lo.
Gostaria de iriiciar o meu p-ronunciamento.
_
Em janeiro do corrente ano, após visita que fiZ ão Sr: Ministro, e ao ouvir .de S. Ex~ seus planos e projetas visando
o barateamento dos produtos mediante a simplificação do
sistema atual de comercializaçãO, desta tribuna tive._ a oportu~
nidade de sugerir e incentivar a visita do Sr. Miriistro a esta
Casa, mediante entendimento com a Mesa Dil'etofa,--piuá
que pudesse expor suas idéias sobre a política capaz de premo~
ver o desenvolvimento da agropecuária e do abastecimento.
Tenho certeza de que o Sr. Ministro Lázaro Barboza recebeu,
no mesmo dia, cópia do pronunciamento que fiz desta tribuna.
Faço essa comunicação para deixar bem evidenciados o apreço
e a confiança que sempre depositei em V. Ex\ Sr. Ministro
Lázaro Barboza.
A minha intervenção nesta tarde cinge~se à questão políti~
ca, que tem prejudicado sensivelmente a ação do Ministro
na Pasta da Agricultura, do Abastecimento e da Re[orma
Agrária.
Imagino o quanto deve ser difícil trabalhar, planejar e
executar projetas e programas no seio -de um GoveriiO em
que o Presidente da República adota política sinuosa, contra~
ditória e pendular.
A falta -de diretrizes harmôniCàs-e os- çoilfió-ritó$ iilternós
são fatores que impedem a adoção de medidas rápidas e eficazes: em várias áreas do Governo e, muito especialmente, no
Miri1stério do qual V. Ex<> é o titular.
A tentativa de agradar a muitos e ás aHanças políticas
consolidadas mediante nomeações para cargos do segundo
e terceiro escalões põem a perder qualquer esforço de tornar
mais eficiente a administração pública, airida mais quando
referidas alianças quase sempre ficam em- cima do mu-ro.
V. Ex• tem sido alvo e vítima do desgoverno do Senhor
Presidente da República, que não lhe conferiu, -desde o início,
-suficiente autonomia para designar seus auxiliares mais impor~
tantes, pois, segundo notícias veic_uladas pela imprensa, até
o Presidente do Incra foi indicado_ pelo Líder do Governo
na Câmara, Deputado Roberto Freire - que "CC:rtnanda rilais
ou menos quatro Deputados de seu Partido - , e o da Conab
foi indicado pelo Presidente da República.
Fico chocado e até triste quando vejo a forma como V.
Ex~ defende .O Presidente da República. Acredito que a expres~
são mais falada nesta tarde, neste plenário, foi "o Presidente
Itamar Franco". Mas, na prática, não vemos o Presidente
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Itamar Franco. V. Ex" está de parabéns pela maneiia como
defende o seu Ch_e_te_.

É em face dessas dificuldades que V. Ex• tem encontrado
é, muitas vezes, criticado por omissão ou inoperância
-e, em última análise, para deixar hem demonstrado o descaso do Senhor Presidente para com o Ministro da Agricultura,
do Abastecimento e da _Reforma Agrária é- que formulo as

seguintes perguntas:
Quais os principais órgãos da estrutura de s.eu Ministério?
Quais as principais entidades da administração 'tlireta e
indireta vinculadas ao_ seu Ministério?
Quais os cargos de direção dos órgãos e entidades mencionados que foram preenchidos a partir de indicação de V.
Ex~ e quais os que não foram indicados pelo Ministro?
Sr. Ministro, isso serve para_que a imprensa, o Senado
Federal, a Câmara dos Deputados e a população saibam,
com tranqüilidade, quem o Ministro da Agricultura indicou
ou não; se ele é ou oão responsável pelas pessoas, pelo desen·
volvimento, e pela performance dos principais órgãos do seu
Ministério.
Qual o programa do Ministério de V. Ex~ para fazer
com que o homem volte para o campo e ocupe as duã.s milhões
de casas vazias a que V. Ex• se referiu?
Que destino o Presidente da República pretende dar aos
sete trilhõcs de TDA já vencidos? O governo é o_u não é
ético? O governo paga ou não paga?
Obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex• tem
a palavra, Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOzA--' Eminente
Senador Gilberto Miranda, agradeço os conceitos de V. Exa
sobre este Ministro, mas quero começar fazendo um reparo.
Quero dizer a V. Ex• que não concordo_ com os conceitos
que, da tribuna, emitiu sobre o Presidente Itamar Franco.
Esta Casa e eu conhecemos o Presidente Itamar Franco há
quase vinte anos.
Do ponto de vista ético, é um dos homens mais sérios
que vi neste País. O Presidente está _é a enfrentar_ desafio_s
imensos c precisando contar coro a solidariedade da Nação,
como um todo, e do Congresso Nacional', em particular.
Até agora, o apoio do Congresso Nacional não tem faltaR
do, e aproveito - se é que posso, como antigo integrante
desta Casa e membro hoje da outra Casa do Congresso NadÕ·
nal- para fazer a V. Ex•, Sr. Presidente, e aos seus eminentes
Pares um pedido: que o Congresso Nacional, no me_nor prazo
de tempo possível, aprove as medidas necessárias__à execução
do plano de Governo _do Presidente Itamar Franco. Algumas
delas já estão tmmitando nas du_as. Casas do Congresso Nado·
nal.
Isso é imprescindível, porque o Presidente não pode go·
vernar sozinho. Trata·se, sem dúvida alguma, da necessidade
de estabelecer uma solidariedade forte entre a Nação e o
Governo.
Tenho certeza absoluta de que esse Presidente, que não
pediu para ser Presidente, que não conversou com nenhum
Parlamentar sugerindo-lhe que tivesse este ou aquele compor·
tamento no processo· de afastamento do ex· Presidente Collor,
que, em uma postura ética, manteve-se quieto no seu canto,
sem imiscuir·se ou participar dos acontecimerito_s, foi levado
ao Palácio do Planalto em função de um movimento ético
da Nação brasileira. que teve respaldo, principalmente, desta
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CãSa do Congresso Nacional, porque ao Senado coube a deci·
são definitiva sobre o afastarn~nto do_.ex~Presidente_.
Senador Gilberto Miranda, quero dizer a V. Ex~ que
são órgãos do Ministério da Agricultura o INCRA, que é
uma autarquia, a Conab e a Embrapa, que são empresas.
No âmbito das assessorias.diretas do Ministro e das secretarias
nacionais do Ministério, o Senhor Presidente da República
atendeu a todas_ as indicações que o Ministro fez, que foram
indicações técnicas.
No âmbito da Cqna_p, quero dizer a V. Ex~ que o Presi·
dente hoje em exercício, o Coronel Wilson Btandi Romão,
tem uma profunda interação com o MiniStro. Não tenho en·
frentado hostilidade ou nenhuma dificuldade com o Inemet,
que também é órgão do Ministério, -com a Ceplac, que está
também n~ ordem da jurisdição do Ministério.
Quero dizer a V. Ex~ que o fato de alguns titulares desses
órgãos não terem sido indicados pelo Ministro não tem criado
nenhum problema para o Ministro. O Presidente do INCRA
_rtão foi indicado pelo Ministro. mas trabalha em sintonia com
ele. Aliás, o Ministro faz até esforço para não ter que indicar.
Não há razão para isto. O Ministro não tem sentido nenhuma
limi_tação. NoJnemet, que é um órgão eminentemente técnico,
não mexemos. Continua no Inemet a mesma estrutura que
havia. É uma estrutura emin~_l!teffiente técnica-, com um pessoal que vem desenvolvendo bem as suas atividades, cum·
prindo os seus deveres, de forma que este Ministro não se
sentiu, e·m nenhum momento, tolhido na sua obrigação e nos
seus encargos de administrar o Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária em virtude de esse ou
aquele dirigente não ter sido uma indicação do Ministro.
_V~ _Ex", nobre Senador, falava sobre o que fazer para
levar de volta ao campo o homem que de lá emigrou. Penso
que isso deverá ocorrer no r·Jmento em que conseguirmos
colocar de maneira consistente, como estamos procurando
fazer, algumas vertentes de política agrícola séria - e elas
estão sendo agora implementadas - e na medida em que
realizarmos pequenas alterações na legislação, sem retirar di·
reitos já consagrados dos trabalhadores. E para essa finalidade
já contamos com um grupo de trabalho que está estudando
a legislação sobre parceria e comodato.
Entendemos que agora, com a prioridade dada pelo Presi·
dente Itamar Franco ao campo, à agricultura, -e feitos alguns
desses ajustes, poderemos conseguir reverter esse quadro e
fazer com que centenas de famnias, expulsas do campo por
falta de atenção do governo, no passado, ao campo retornem
para serem braços fortes e possam produzir.
O SR. GILBERTO MIRANDA - A última pergunta é
com relação aos TOAs.
O SR._ MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eminente
Senador Gilberto Miranda, veja V. Ex~. o Presidente Itamar
Franco é trabalhador, correto, ético, mas não é mágico. Essa
montanha_ de_ TDAs foi herança do passado, inclusive, não
remonta apenas ao período do governante anterior. E, agora,
a Secretaria do Tesouro, o Banco Central e o Ministro d_a
Fazenda, cobrados, eu não diria cobrados e, sim, alertado_s
pelo Ministério da Agricultura, passaram a trabalhar em conjunto na tentativa de encontrar uma solução adequada para
o problema.
Já disse aqui, eminente Senador Gilberto Miranda, que
talvez a solução seja a mesma que -eStá seiidO dada ao antigo
Proagro, ou· seja, a "selícagem" desses títulos, dos títulos
novos, para que haja credibilidade dos TOAs, e a securitização
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dos títulos velhos com o estabelecimento de. um cronograma
para pagamento. Talvez venha a ser essa a forma consagi3da
para resolver o problema. Ela não está ainda, nobre Senador
Gilberto Miranda, como se diz na gíria, arredondada, definida. Espero que seja definida à mais rápidO possíVeCObrigado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a palavra o nobre Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MiRANDA- Sr. Ministro~ com rela-

ção a esse aspecto gostar_ia de fazer algumas considerações.
Em primeiro lugar, esta Casa é muitoelegante.-TirihO ãpreÍldido com os Senadores, no pouco tempo em_ que estou aqui,
que estamos numa Casa muítb _eleganté. O respeito é SU.pràpal-- ·
tidário. Todas as vezes que subi a esta tribuna, mesmo sem
conhecer o Presidente da República. mesmo sem ter falado
com Sua Excelência, mas pcir ter -oU:viao de __OUtraS- pesSOas
e de ter pesquisado tambt!m, sempre disse: __o Presidente da
Repúblíca é um homem sério, um homem honesto e honrado.
Se V. Exa tiver oportuni~a_d_~ de ler os discmsos que aqui
pronunciei, encontrará totlos esses adjctivos.
Sr. Ministro, o Brasil está cansado de sério, honesto,
direito e de boas intenções. Está na hora de resolvermos nossos
problemas. V. Ex• acha qti<!-varn.os ver o que está acontecendo,_
vamos olhar para a rua para ver o que está se pasSando e,
mesmo assim, vamos ficar parados? Isso não- é possível!
Se__o Presidente da República efetivamente resólver agilizar a privatização, Sua EXcelência ·págaiá os 7 trilhõe~ de_~
cruzeiro"S, resgatará a dívída interna, cónstruírá casas populares, além de uma série de outras medidas. O que precisa
haver, realmente, é decisão por parte do Presidente da República.
V. Ex~ diz que o Presidente Itamar Franco não pediU
para s_er Presidente da República. Então, Sua EXCdênda 'nãO
deveria ter se candidatado a Vice-Presidente, pois quem se
candidata a esse cargo corre esse risco. Na Históría Brasileira-já havia o exemplo do Presidente José Sarney que, em sendo
viCe, assumiu _a Chefia da Nação. O Presidente Itamar Franco
era Vice-Presidente, transformou-se em Presidente da República há oito meses, está na hora de tomar decisões!
V. Ex• falou sobre a solidariedade da Nação e do Congresso Nacional. Soliâã.riedade não résOlve nãdal O _bnislieiro.
é solidário na desgraça e no câncer_. ~olidarieda_de em quê?
O que se precisa é de trabalho, de decisão._ Ministro que
não trabalha, que não torna partido do Governo, dev_e ser
demitido, independentemente de alianças._ Isso. não a_coi:ttece.
Há um mês e meio estão fritando miniStro. E já disse Uma
vez neste plenário o seguinte: __daqui a Pouco vamos descer
a Esplanada dos Ministérios e vamos ver "churrasqui"nho de
ministro" sendo vendido, com batatas ou sem batatas. Isso
é sério, Sr. Minístro.
-Estamos em um regime presidencialista, portanto, cabe
ao Presidente da República tomar decisões e resolver problemas_.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Pediria que
ultimasse seu pronunciamento.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Já· vou terminar, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:Se-nador
Gilberto Miranda, V. Ex• tinha direito s6 ã dois minutos-:
O SR. GILBERTO MIRANDA -O Presidente Itamar
Franco disse à imprensa, logo após o aiúíildO do Planõ -EliseU
V.

- '----
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- _!ament~velment.c não chamou Plano Itamar - que se em
90 dias a situação do País não mudasse, Sua Excelência adotaria medidas heterodoxas. Isso foi publicado pela imprensa.
N_o meu modo de entender, naquele momento, o Cb.efe
dã:NaÇão matou o plano: As duas Casas do Congresso Nado~
na! estão fazendo o possível e o impossível para dar prioridade
às medidas governamentais. Todos os Senadores e Deputados
têm ínteresse em dar ao Presidente Itarilai ao Ministro Eliseu
eSsa Oportunidade para provarem- que-ó pümo é eficiente.
Mas tenha certeza--v. Ex•, o Presidente Itamar Franco já
rn:aJOri'O-planO há algumas semanas.
Muito obrigado, Sr. Miil~stro.

e

O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA -Eminente
Senador, quero, mais uma vez, discordar de V. Ex•
o- plano anunciado pelo Presidente Itamar Franco tem
consistência. Muita gente tem dúvidas quanto a sua eficácia
porque já se acostumou- a:at:reditar nos milagres dos planos
heteroaoxos, que têm a duração de um relâmpago oú de um
fogo fátuo. O Presidenteitamar F~anco sabe que não é uma
tarefa fácil, mas o pla!:J.O tem começo, meio ·e fim. É umplano articulado.
Acredito que dentro çle três meses teremos respostas muito concretas. Penso até que já estamos tendo essas respoStas
e porque já há iridicadores de que o plano desperta a credibilidade do País.
.. 0 SR_. GILBERTO MIRANDA - A imprensa pensa de
modo difer_ente, a projeção é de 35% de inflação!
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- A imprensa pode pensar diferente,· e não quero negar a V. Ex• esse
mesmo direito.
_ O SR. PRESIDENTE (Chaga,·Rodrigues) Se-nador Gil~
berto Miranda, V. Ex• não _pode interromper a resposta do
Sr~ Mio.iStro, a mepos que ele o autõnze.
- Peço ao Sr. Ministro Lázaro Barboza que ultime suaresposta.
- O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA -Senador
Gilberto Miranda, é evidente que não posso-impedir as colocações de V. Ex• e nem quero fazer qualquer restrição mental
a elas. No entanto, não concordo com V. Ex\ porque no
momento em que eu não acreditasse mais no plano eu teria
a obrigação de pedir demissão do cargo. Acredito no plano
e penso que ele será implementado com seriedade e transparência em benefício da Nação brasileira.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Espero que V. Ex•
tenha razão. Todos, nesta Casa, acreditaram no plano quando
ele aqui chegou. Foi uma pena o Senhor Presidente da Repúblicit começar a acabar com ele.
Muito obrigado, Sr. Ministro Lázaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como há,
ainda, sete oradores inscritos, eu pediria a todos os Srs. Senadores que colaborassem com relação ao uso do tempo de
que disp_õem.
Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - (PT- SP. Para interpelar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador
Chagas Rodrigues, Sr. Ministro Lázaro Barboza, V. Ex~ men~
cionou eiifaticamente qu-e a área plantada no Brasil praticamente não aumentou; ao contrário, até diminuiu nos últimos
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dez anos. Pergunto:_ q~al o esforço que o Governo está realide juros para o financiamento de produtos agrícolas básicos,
zando para aumentar a área plantada, principalmente em funcomo arroz, feijãO, milho e mandioca e incluiu a cana-deção de esforços de irrigação?~ qual o" valor de recursos destinaacúcar, que, normalmente, não estava íncluídª_com essa denodos, e sob que formas, para a irrigaçãO'? J:Iá programas de
minação. Por que se incluiu a cana-de-açúcar néssa definiçã~o?
financia:rncnto à ·irngação? Em que bãs,'eS? Sob que fOrmas?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a palaQue taxas de juros?
vra o Sr. Ministro.
-·
O Nordeste brasileií-o, há três anos,_sofrc uma seca prolongada. Em que medida estão se desti_n:a:_n.do recursos para
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eminente
a irrigação dessas áreas·) Que extcnsã<;)~ itá atingir? Qual o
Senad9~, em primeiro lugar, permita-me esclarecer a V. Ex~
volume de recursos_ para financiar projetes- de irrigação para
que, na reforma admi!iistrativa~ a Secr~taria Nacional de Irrias diversas áreas brasileiras. principalmente aquela onde mais
gação passou do Ministério da Agricultura, do Abaste_cimento
se necessita, qual seja, o Nordeste brasileiro? Qual o __v_alor,
e da Reforma Agrária para o Ministério da Integração Regio.:quais as condiçõ~,_as_taxas ele juros para aqueles que eventualnal. De forma quê os dados de previsão de recursos e progra--mas na área de irrigação, V. Ex~ teria que--solicitá-los ao seu_
mente resolverem fazer projetas de irrigação?
eminente colega, _Ministro Alexandre Costa.
Formulo essas perguntas, para que V. Ex~ também possa
Quero apenãs dizer que, no Brasil, irifelizmente, ao longo
expressara sua opinião com relação ao esforço que o Governo
do tempo, em matéria de irrigação, sempre fizemos a opção
brasileiro hoje realiza para viabilizar um projeto de irrigação
num país da América Latina, o Peru.
pelos processos mais caros, mais sofisticados do chama_do priM
meiríssimo inundo, custando algo em torno de 6. 800 a 7.000
Sabemos que, para o Peru_, está em _andamento um projeto no Comitê de Financiamento à Exportação, até semana
e poucos dólares por hectare, o que é" um preço extremamente
alto.
passada, agora em andamento no SeÍl_açlo Federal. Tem_o_s
Ê- um conceito pessoal, mas penso que Uni -pafs com as
que examinar um projeto pelo qual destinaremos ou não ú.S
condições do Brasil teria de adotar, na área de irrigação,
milhões de dólares, para que a empresa Norberto Odebrecht
realize um programa de irrigação no Peru_, ern área obviamente
programas merios sofisticadOs; talvez lançar mão de algo parecido com aquilo qUe a1ridia, -o Paquistão e a China têm feito,
que nece_s_s_ite de irrigação. Uma das perguntas que coloco
com sucesso, utilizando os meios mais simples possíveis e
é a seg~in~e: V. Exa. coq~,id~ra, à luz dos projetas eventualmente financiados pelo Governo Brasileiro, que estamos Com
conseguindo fazer ii'iígação ã um custO-de 600 a 700 dólares
recursos em disponibilidade para financiar um --prójeto como
por hectare. Es_se é u,m ponto de vista pessoal e que tenho
certeza que encontra respaldo no espírito de muitas pessoas.
esse, no Peru? Há contrapartida no Brasil? Em CJue volume?
Para que nós, Senadores, tenhamos mais elementos para formar opinião. Gostaria, portanto, de saber, a nível do Governo
Em relação à área plantada no sistema de irrigação, não
estou em condições de infoinlar a V. Ex", mas quero afirma-lhe
do Brasil, que projetas estão sendo realizados. -~
que precisamos urgentemente exp'aiidir a ãTea de plantio noSobre a reforma agrária: as -metas do Governo Collor
eram de assentar 500 mil novas famílias_ ero. progrã.mas de_
Brasil. É aquilo que mostrávamos há pouco: com dois terços
reforma agrária. Nesses cinco artos- de gOVerno, em funçãO- da população brasileira fora do mercado consumidor, se, de:
repente, conseguirmos reverter o desemprego, melhorar a
de não haver legislação regulamentadora: d8._reforma-agrária,
do rito sumário, ficou pCir três anos, pratfcã~rne-rite como es_ta- -distribuição de renda, o nível salarial e dar acesso a esses
conting-eÕ.tes à aquiSição de alimeil.tos, o que é desejável e
va. V. Exa, agora, anuncia qUe, em 1993,20 mil famllias serão
preciso, o País teria de importar quantidade maciça de alimen~
assentadas e, em 1994, sessenta mil pelo Go-verno Federal
tos, porque a nossa produção no patamar de 70 milhões de
e mais 40 mil via gOvernos estaduais, sóniãildo-se 100 miL
toneladas -seria absolutamente insuficiente.
Estaria o atual Governo Itamar FraiJcá, baixãO-dO as meConseQ.üehteni.e-nte~- é preciso haver a expansão da área,
tas em relação ao Governo Collor'? Qualª ra_zão desses númequer da irrigada, qi.ier da de sequeiro.
ros? Há recursos efetivamente destinados para, pelo menos,
Quanto à reforma agrária, nobre Senador Eduardo Supliserem realizados. Serão números realisticamente colocados
cy, quero d_izer a V. Ex~ que o plano desenhado até agora
para que depois possamos constatar que será uma realização
efetiva ou, na sua avaliação, ficaremos ao nível "do que aconé- bem mais modesto do que o do Governo passado, que·
era mais ousado, mas nada se realízou. Temos limitações.
teceu nos três primeiros: anos, em que não hó.uve praticamente
o assentamento?
Dos 400 milhões de dólares necessários para a execução
Que dificuldades existem? A Câmara dqs Deputados,
do prograina que estai:noS colocando, do asse:ntamento de
atualmente, ao ainda não votar o projeto de rito sumário,
20 mil famílias. E por que nos detemos nesse núme~o de
20 mil fam11ias? É um número cabalístico? Não, não é. É
está inviabilizando o início do processo de reforma_ agrária?
Do .que depende?
-que são 20- mil famílias acairipadas debaixo de lona preta,
na beirã das estradas, na porta de repartições públicas, clamanPassados oito rrit!ses do Governo Itamar Franco, qual
do por um pedaço de terra para plantar. Temos também a
o esforço que o Ministro da Agricultura, do Abastecimento
assistência a 100 mil famílias que estãcfern proce~so de assentae da Reforma Agrária e o Governo Collor, como um todo,
mento. Para isto precisaríamos de 400 milhões de dólares
estão fazendo para que não se delongue mais, para que o
e faltam 2.18 milhões. Estamos na expectativa de que, com
Congresso Nacional e, agora, a Câmara dos Deputados, defio ajuste fiscal, -se consiga recui"sos necessários para permitir
nam a reforma agrária. Qual o grau de urgência e de empenho
a abertura de crédito especial ou suplementar para o atendique o Governo ·está realizando para ter todos os instrumel)to_s,
mento do programa, porque o que está no orçamento é efetivae, uma vez com estes, qual é a velocidade que será adotada?
mente insuficiente.
-Finalmente, Sr~ Ministro, entre as medidas para a agriculCreio que respondi as questões de V. Ex~.- ou deixei de
tura contidas no Plano Itamar, o Governo anunciou 300 _miresponder alguma questão, Senador E_duardo Suplicy?
Jbões de dólares do Tesouro Nacional para equalizar taxas
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OSR. EDUARDO SUPLICY- Por que a cana-de'aÇúéar
foi incluída como produto básico?

O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA -"Eminente
Senador, sabe _V. Ex~ que ria atividade canavieira, somente
na fase primária, empregam - se cerca de 600 mil trabalhadores sem qualificação. Muitos questionam: ''Bom, mas o
Governo está preocupado em beneficiar usineiro, produtores
de álcool". Não, o Governo do Presidente Itamar Franco
está preocupado com o carro a álcool de V. Ex~, do consumidor. Estrangular o PRO ÁLCOOL, a esta altura, sigriificari"a
um prejuízo monstruoso para a !".Ociedadc. É preciso lembrar

que grande parte dos fornecedores de cana neste País não
são megaempresários; são pequenos, médios e atê micropro-dutorcs.
Esse _é o enfoque, via do qual o Presidente Itamar Franco
houve por bem aprova-r-a exposição de motivos de vários

Ministros, colOcando 50 milhões de dólares para a equalização
de taxas em relação à cana.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Senador
Eduardo Suplicy, V. Ex~ dispõe-de dOis minutos para Contra~
ditar.
O SR. EDUARDO SUPLICY- S•. Ministro Lázaro Barboza, relativamente à questão da área brasileira com irrigação,
o que pude observar - embora não seja do Nordeste é que há uma extensão enorme do território brasileiro que,
obviamente, poderia plantar e passar a produzir, se houvesse
urna determinação de se expandir a área irrigada.
Se vamos dar prioridade, destinando 115 milhões de dólares para que se irrigue o_ Peru, _f!U_m_ projeto onde o valor
é maior do que este. seria importante, até para nós Senadores,
conhecermos isso com clareza. Tenho consciêncüi de que é
de responsabilidade do Ministro de Integração- Regional a
questão da irrigação, mas·, Obviamente, aqui eStá Uma área
de grande interação com o Ministério da Agrict!ltura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e, portan-to;o·c-Oúhecimento
de V. Ex~ sobre a área irrigada no Brasil avalio que ·seja
fundamental, inclusive as s_uas fdéias sobre como expandír
a área irrigada.
Relativamente à refOrma agrária, é claro que eStamos
descendo para uma meta muito menor do que a necessária.
V. Ex·- disse que este ano, pelo menos, zostaria de assentar
as vinte rn"il farnOüi.s em acampamentos. E uriül nieta relatfvamente modesta. Mas diz V. Ex• que o Ministro da Fazenda
ainda não liberou esses recursos, necessariamente, pois cabe
a S. Ex• aprová~los, e mesmo aqui, no Congresso Nacional,
observamos que houve dificuldades para verbas suficientes,
em relação ao Incra, para se· realizar a reforma agrária. É
óbvio que dep~ndc muito do empenho do _Ministro responsável- peta---ãre a: junto-a o-s-Congressista--s; inclusive:-par-a-a-apro.:.
vação, o mais rapidamente possível, da lei do rito sumário,
que considero-importante.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - É muíío
importante.
O SR. EDUARDO SUPL!CY - Posso afirmar que V.
terá o empenho da Bancada do PT, na Câmara dos _Depu~
tados, para que não se atrase, dado quc_o Senado modificou
os termos dO projeto que de lá veio.
Sobre a questão da cana~de_-açúcar, se por um lado há
pe-quenos e médios produtores, V. Ex·) sabe mu_ito bem que
grandes produtores, grandes usineiros de cana-d_e~açúcar mui-
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tas vezes utilizaram os recursos subsidiados do PROÁL-

ÇQOL~ -dos div~i-sos programas de crédito subsidiado, para

expandir as sua(ãt,Vidades econômicas, não apenas na área
da cana~de-açúcar, mas em oUtras áreas. Daí por que a preo_cu~
paç·áo de muitOs ·com respeito à destinação desse 1 bilhão
de dólares.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sr. Ministro,
dispõe de_dois minutos.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eminente
Senador Eduardo Suplic)r, quero'di:Zer a V. EX~ que, embora
a área de irrigação-esteja no Ministério da Integração Regfona_l_, efe_tiVãmeiitl!:' deve haver uma inten:tção entre o Ministério
da Agricultura e~ o Ministério- da Integração Regíónal com
a:ções para o Nordeste.
E é dentro desse enfoque que quero lembrar a V. Ex..
c,- FRUPEX, prógtama da área de frutas, que o Miriistério
daAgricultura, do Abastecímento e da Reforma Agi'ária eStá
desenvolvendo e encontra um campo muito importante no
Nord~st~ sobr~tudo porque permite,_ em áreas pequenas, gerar niais- trabalho ·e agregar maiS rellda do -que as chamadas
lavouras convencionais.
o- Nordeste, pelo regime escasso _de chuvas, depende
muito da irrigação; e-penso que é preciso dar ênfase a esse
-ãspecto. _Neste ponto estou inteiramente d_e ªcordo _com y.
V.

Ex~

Ex•
O SR. EDUARDO SUPLICY -Muito obrigado. Sr. Ministro.
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Srs. Senadores, Sr. Ministro, a Piesidência prorroga a sessão-por 30min,
para que os oradores inscritos tenham a oportunidade de interpelar o Sr. Ministro.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Garibaldi Alves Filho.
V. ~x· dispõe de.cinco minutos.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para
interpelar. S_em revisão do orador.)- Sr._Ministro, duas sãO
as questões que trago a V. EX" A primeira diz respCito ao
programa econõmico que V. Ex• anunciou, dando prioridade
à agricultura_. Além do que foi anunciado com relação ao
planõ de aplicação dos recursos alocados_-_a_O setot: canavieiio
no valor de 1 bilhão de dólares e ao FUNCAFE, no valor
equivalente a 860 bilhões de dólares, além do que foi anun~
dado no valor de 300 milhões de dólares para a equalização
das ta]'i.:as de juros, o_qu~, efetiv~mente, V. Ex~ poderia anunciar a r_espeito dos entendimentos entre os Ministros Lázaro
Barboza e Eliseu Resende, em termos quantitativos, bem como a respeito de outras medidas anunciadas, tais com'? pendência do PRO AGRO - embora tenha V. Ex~ se referido
iSSQ.-gOSI:"ada de-sab~ú:-se-v-. EX· püdefíã:-acrescentar·-argumã
coisa_-:-, recuperação da política de preços -mínimos, revisão
do prêmio de liquidação e sistema de -equivalência/produto
- é verdade que V. Ex" já se referiU a isso tãffibém - •
_fiscalização dos_ estoques vinculados aos empréstimos do Governo Federal. já que no plano econômico eles aparecem
mais como inte_n.Ções; -não há objetividade. A essa altura,
somente V. Ex~ poderia esclarecer.
. :A outra pergunta diz respeito à pecuária do Nordeste.
__ _Com essa seca, fique certo de que, se não forem tomadas
providências, V. Ex~ não mais terá condições, como Ministro
da Agricultura, de cuidar da pecuária do Nordeste no próximo
_ano, porque está havendo a dizimação do nosso rebanho.

a
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Segundo as previsões das associ~çOes_Qos criador~_,_ __somentc 20% do rebanho bovino do meu.E~tad_o,- Rio Grande
do Norte, sobreviverá. Aponto como maior _culpado por essa
situação a insensibilidade das instituições bancárias. .
.
Faço essa denúncia para que V. Ex~ tome conbediílE::oto
do que está ocorrendo no Nordeste: um pccuarista, para sustentar o rebanho, para a sua rês não cair morta, foi ao Banco
do Brasil. Pode acreditar V. Ex~ que o Banco ofereceu _a
ele um crédito com correção plena e mais juros de 8% io
ano. Fique certo V. Ex• de que nem a correção cambial proporcionou o que irá oferecer o Banc6 do Brasil.
Tenho um caso concreto para relatar, e disponho da documentação aqui em rniilha pasta. Um pccuarista pediu, há trinta
e três dias, um empréstimo de duZentoS_c.cinqüenta milhões
de cruzeiros ao Banco do ~.rasil, par~ cuidar do se_u rebanho.
Este mês, pediu para atualizar a conta, e çla já estava nb
valor de trezentos e trinta e três milhõc&, de cruzeiros! Se
V. Ex~ desejar, entrego~ lhe essc"s dados. se-i qUe 3: respOrisábilidade dircta não é_sua, mas afinal de ~contas V. Ex~ é o
grande responsável, cm termoS gerais, pel~ política ãgropccuária.
Estão llqüidando o nosso rebanho, Sr._ Ministro. _Ou o
Banco do Brasil toma uma atitude mais consentânea oo_m_
o que está havendo_ no Nordeste ou -o ~õSSó rebanho será
dizimado. Não se empresta dinheiro em período de_ seca a
esse custo. É terrível!
São essas as dua~ questões que forml!LO a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Chagas RodriguEs)- Tema palavra, por cinco minutos, o Sr. Minis.trq Lá~ar_q__f!ªSboza.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eminente
Senador Garibaldi Alves Filho, o chamado _Prêmio de Liqüídaç·ão está sendo estudado. Não está afn'dã. decidido como
-será o seu formato,
O Conselho Nacional de Política Agrícola .:c. CNPA,
formado por representantes do MiniStériO da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma_Agrária, Mini?térío 4a Faúnda,
Banco do _B_ta~n. Conab e ~etorcs privados está estUdando
essa questão. Acredito que teremos uma posiÇão de-finitiva
já nos -próximos dias. Te-re·i o prazer de infor111ar ~ V. Ex~
qual será o detalhamento dado.
________ _
Creíó-que V. Ex~ já ouviu qual foi a decisãO tOmada
em relação ao Proagro velho. Quanto_ãQ_ PRO AGRO n6V9,
ele está com uma proposta de reformulação-. O SE:gu~o de
Crédito Rural, que sempre operou no Brasil, tem sido o seguro
do crédito, o seguro para o banqueiro, e não _o s_eguro do
produtor ou o seguro do produto. Estamos trabalhan~do nessa
reformulação. Em relação ao Proagro, aS decísóeifsão "aquelas
das quais V. Ex~ já tomou ronhecimentO._ -_
E claro que a ativldade agropecuária não permite ·que
se trabalhe co_ro__ I_R plena e juros positivos, muito menos
no Nordeste de V,. _I;x• A.li, os cu~tos de _pE_odução são mais
altos, dada a falta de ch_uvas 1 a escas~_ez de ãgua. Por isso,
estamos trabalhando fortemente no sentidO de tirar agricUltura do setor financeiro e inserl-la no sistema mercantil, buscando a plena equivalên,cia/pr0dU.t6·. No cáso do rebanho lei~
teiro, a equivalência/produto poderia ser estabelecida preferi~
velmente no leite, que posstii um mecanismo mais direto,
ou até, também, em uma combinação com o bezerro dessas
matrizes.
_
_
É tame-ntávet que, aindã hoje~teOhaiTIOS-uma ·solução
definitiva; é lamentável que existam tantos casOS como esse
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apontado por V. Exa: o crédito .do_agricultor sendo corrigido
numa velocidade em que a valorização de seu bem não a!=om~
panha.
Esperamos que, dentro em breve, esses fatos sejam ·cais~
do passado. E vamos contar com a_ ajuda de V. Ex•, neste
plenário e fora dele, para que isso se torne realidade__ o mais
breve possível.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Com a palavra o nobre Senador Garibaldi Alves Filho.
0 SR. GARIBALlll ALVES FILHO -Sr. Ministro, infec
lizmente este fato est.á ocon::e.ndo n~) presente. O empréstimo
foi tornado no dia 14 de abril, e o criador foi ao bancá ontem,
dia 17 de maio. Decorridos 33 dias, verificou que havia esse
acréscimo ao empréstimo. Existem, também, casos de criadores de menor porte que pediram, por exemplo, Cr$ 50milhões
e- estão pagando essa mesma corrcção, ou seja, estão devendo.
Cr$ 100 milhões.
Gostaria de comunicar a V. Ex_• que está instalada uma
sifüãção de pânico, porque o gado está morrendo e o-dinheiro
que está saindo é nessas con_dições. É loucura pedir um cmpréstimo desses[ Se o gado for salvo agora, o se_rá para· ser
-~ntre-gue ao banco, pc.que não há condições de pagar o em~
préstimo contraíc;lo.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - Quêro
dizer a V. Exa que, a partir de amanhã, vou entrar a- fundo
nesta ·questão, a fim de encontrãrmos uma- maneira de minorar
as agruras do pecuarista do Nordeste.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Ministro, não
se trata de contraditar, estou fazendo apenas uma denúncia.
Peigunto a V. Ex" se, nilrria hora corno esta, pira amenizar
_a sit~açãO da bacia leiteira do Nordeste, não poderia ser
_çr.i,ado _um progr~~ado leite para a aquisição do leite in natura,
mediante um flUXo de ~mpréstimo com uma correçáo mais
compatível? Dessa forma, o criador poderia vender o seu
_--h~ite c as nossas crianças seriam alimentadas. Esse programa
já teve sua viabilidade e aplicação no Governo Sarney, através
.de _determinados governos estaduais. O leit_e fOrnecido _não
era o leite em pó, mas o leite in natura.
Não sei se V. Ex• teria recursos para pensar e objctivar
um programa dessa natur_eza. Eu fiz essa proposta na Cornissão-NaciC)nal das Frentes Produtivas, na Comissão da Seca,
e os _quatro Governadores do Nordeste_ presentes apoiaram
a iniciativa. Dentro do programa coordenado pelo Ministério
da Integração R.ei;ionaf, os recursos não permitem a criaçãO
de um programa dessa natureza na região.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eminente
Senador, em relação ao Ministério da Agricultura, temos também esse problema orçamentário. Daí por que não termos
como abrigar um programa dessa natureza. Todavia, tentarei
fazer uma interação entre o Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, o Ministério da Integração Regional c os Governos Estaduais do Nordeste com
o objetivo" de encontrarmos uma maneira para, no mínimo,
minorar esse quadro pelo qual atravessam aqueles Estados
nordestinos.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Faria um apelo
ao nobre Ministro - com a compreensão e a -tolerância do
Presidente Chagas Rodrigues io-da - , no sentido de que
V. Ex~ dê conhecimento ·ao Presidente do B:a.ncci do Brasil
da atual situação da· pecuária.
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O SR. MINISTRO LÁZARQ BARBO.Z.A ,.-- Perfeito.
Ob_rigado, Senador Garibaldi_Alves Filho:
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) = .. Concedo
a palavra, por cinco minuto~. ao rlobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALI-IÃES- Sr. Ministro Lázaro
Barboza, cm primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo depoimento que V. Ex• presta hoje, nesta Casa, a respeito da
ação do Ministério da Agricultura, do_ Abastecimento e da
Reforma Agrária. Por intermédio de V. Ex•, pudemos saber
o que vem sendo realiz.cido pelo atual Govcmo do Presidente
Itamar Franco na área da agricultura. Acompanhamos os noticiários dos jornais em que falam apenas sobre projeteS, discus- ·
sões políticas,_ criação de grupos internos, modifiCàÇões na
equipe governamental, e no entanto, essa discussão nunca
chega à área administ_rativ_a. _P_orém~ V. Ex• _trouxe, neste
fórum especial, o Senado Federal, a discussão,_ o testemunho
do que está sendo feito. Isso deveria ter repercussão para
o público. Talvez, amanhã, não se discuta es._sa questão, e
as pessoas estejam mais preocupadas em saber se V. Ex• sairá
daqui mais prestigiado. O quC posso testemunhar é que V.
Ex· sai daqui mais admirado pelo trabalho que vem executando.
Sr. Ministro, não sou do seu Partido, mas, por essa razão,
posso dar a minha declaração. Permita-me aproveitar a sua
vinda ao Senado Federal, para fazer indagações que poderiam
ser c-onsideradas regionais, mas que, na realidade, são do
interesse do País. É a respeito de produtos que já trouxeram
muitas riquezas ao nosso Pais_ e que hoje atraVessam uma
fase de dificuldades. Refiro-me ao cacau, ao café c ao sisal.
Trata-se de três produtos de exportação do meu Estado que
atravessam uma crise muito séria ilo momento atUal e que
já se prolonga por algum tempo.
Por várias vezes, tive a opo"rtunidade -de-àiz__er-, neStã. tribuna, que não podemos fazer com que sejam prolongadas as
discussões a respeito de créditos e de pagamentos de dívidas.
Esses são fatores iinportantes. Porém, o mais necessáriO é
saber o que fazer com urna política agrícola a respeito deSSes
três produtos. No cacau, utiliza~s_e a monocultUra. TraJá~se
de um terreno difícil de ser aproveitado para a diversificação
da lavoura. Ternos a .necessidade ele saber o que fazer com
aquele produto, o que fazer para que os fazendeiros tenham
condições de sair do vermelho em que se encontram há quatro,
cinco anos, _com suas culturas sendo dizimadas pela vassourade-bruxa. Só vejo o cacau dando bom resultado em novela
de televisão. Mas já começaram a compreender que a situação
está ruim. Até há pouco tempo, eu ouvia di:t:.er que o ·cacau
trazia muita riqUeza ao~ pfOdutor. Hoje, parece que estão
caindo na realidade. Temos de ter por parte do Governo
uma ação para o combate à "vassoura-de-bruxa"; são muitas
as fazendas _dizimadas por falta de rcc_ursos dos_seus viúnhos
no combate a essa maldição. Se não houver uma ação·governamental intensa, com recursOs destinados para esse fim, creio
que teremos o ténnino da era do cacau naquela região. Veja
V. Ex~ que necessitamos de uma afirmação a respeito dessa
questão. Ternos de saber quais as áreas produtivas_ do cacau
em que haja conveniência- dessa luta no sentido da recuperação
da lavoura. Para isso tem que haver uma aplicação de recursos
vultosos nessas áreas, o que possibilitará os faze"iideiros readquirirem -o que vão perder na agricultura. A mesma coisa
se dá com o café na região da Bahia. Mas; lá, tem a
possibilidade da diversificação da produção, porque podemos
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aproveitar aquela_ t~rra propícia_ pa~a o café. para a citricultura, para--a criação de gado lei~eiro e gado de cort~_. I_~so
pode ocorrer, desde que haja um entrosamento da ação do
Governo-eom o Banco·do Nordeste e com o Banco do Brasil,
porque aquelas fazendas estão quase· todas hipotecadas ao
Banco do Brasil, e os recursos que poderiam ser utilizados
nessa diversificaÇ-ão estão no Rance- do Nordeste.
É preciso um entrOsamento desses dois bancos para qu~
esses recursos sejaiTI repassados legalmente, ao_Banco doBrasil,_ porque a hipote-ca está no Banco do Brasil. Esse enteQdimento ainda não está sendo possíveL O. dinheir_Q, as possibilidades existem. Apenas as questões burocráticas têm que
ser COntornadas.
Quanto ao sisai~ V. EX:' sabe, também, das dificuldades
que estamos atraVéssando.
-· _
.
_
Para_não_protelar essas questões, é que peço a V. __ Ex•
que leve essas preocupações, concernente& a sua área, ao
Governo, para que"sejà enCOntra-da a solução e, principalmente, na área dO cacau, tenha-se uma ação imediata de
~ortlbate a essa praga, antes que a lavoura se acabe.
Portanto, V. E~~ veio confírrii3r_e_d3.r fõrça ao que venhO
dizendo_ nesse últirr.~-,.., dias. Vamos passar a discutir essas questões administrativâ~. pois é do interesse do País. Não devemos
·ficar nesSa discuSsão a respeito de quem vai mudar, ou se
será feita alguma mudança agora ou mais adiante. Temos
que saber o que -o Brasil pode produzir. O nobre Minü;~ro
ocupa uma Pasta da maior importância para a produção naciO_na_L Daremos ~ranqüilidade a V. Ex~ e lutaremos pelo Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sr. Ministro
Lázaro Barboza, V. Ex~ tem a palavra.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Emíriente
Senador Jutahy Magalhães~ agradeço <;i_ V. Ex• pela delicadeza
de suas colocações. Quero c_omungar das suas apreensões,
principalmente em relação ao problema do cacau.
- _- No que diz respeito ao café, tudo indica que serão rriais
flliTs·as -negociaÇõeS no plano internacional, voltando esse
produto a ter, num prazo relativamente curto, uma condição
de melhor preço~_ O~ recursOs do Funcafé, oia-alo-cados- pelo
Presidente Itamar Franco, para custeio, inVestimentos e-cOmercialização, podem oferecer urna boa saída e uma ótirna
expectativa. Enquanto o Itamaraty e técnicos do Governo
brasileiro participam dessas negociações que envolvem a Colômbia e váiios paíseS africanos. Acabamos ficando fora do
ac_ordo_internaci_onal, roas creio que essas negociações estão
caminhando num ritmo relativamente ágil.
A questão do cacau é mais complicada, e V. Ex~ tem
plena consciência disso. Os preços internacionais nUnca estiveram tão deprimidos; os consumidores não querem fazer o
financiamento do backstock, dos estoques estratégicos. Em
conseqüência, a oferta do cacau no mercado internacional
está hoje em níveis elevados, e os preços, muito depreciados.
Tive urna exCelente entrevista, na semana passada, com
o competentíssimo Ministro da Agricultura da Costa do MaFfim, que tra_zia uma- delegação de 25 países para discutir
com o Brasil, no Itamaraty e também no MiniStério da Agricultura, as questões relativas ao café e_ao cacau.
Temos de gerar alternativas para o cacau a nível do sul
da Bahia. E a questão é bastante complicada, porque, _como
reconhece V. Exa, nem todas as lavouras cacaueira_s têm
condições de recuperação _suficient_es para compensar -investimentos no combate à vassoura-de-bruxa. Por outro lado, qual
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seria o preço da devastação de uma porção de Mata Atlântica
para culturas altcrnaüvas?
Portanto, nobre Senador, trata~s.e._d.e_y_ma_ questão qu_e
preciso con[cs_sar a V. Ex•- ,a nível de diagnóstico
está muito bem colocada do ponto de vista do conhecimento
que o eminente Senador pela Bahia e _o próprio MinistrO
têm a respeito. Há, porém, muitas_ çlúyidas em relação à
interação ao nível das ações que precisam ser desenvolvidas.
Além disso, esbarramos sempre na escass_ez de recursos.
V. Ex• não imagína ó esforço enorme qUe o Ministério
da Agricultura está despendendo, neste_instarite, para fazer
face a uma praga que hoje não foi mencionada: o gafanhoto.
No Estado do Mato Grosso, essa praga ~~tinge a alarmante
área de 2 milhões c 100- mil hectares,' incluindo as reservas
-dos índios Pareeis c Nambiquaras.
Quando os gafanhotos estavam na fase de saltões, em
convênio com o Governo do Mato Gross_o, fizemos o combate.
Agora, os gafanhotos estão voando cm~ iJ.Uvef!sque atingem
50 km de extensão, com um peso avalía_do pelos té_cnicos
do Ministério da Agricultura e da_.FAQ,_çie 100 toneladas
cada nuvem. É preciso lembrar que _cad_a gafanhoto come
uma quantidade equivalente a seu peso por dia. Assim, cada
nuvem devasta 100 toneladas de áreas y~rdes. Agora, e_les
estão entrando em áreas de canaviais rec~ni ____: plantados.
A devastação é assustadora! Estamos combatendo-a, colocando os inseticidas à disposição dos agricultores, que têm
a responsabilidade de efetuar: o comba~c ...
Saindo dessa área de cana, a praga _entrará em áreas
de pastagens. Não sei dizer exatamentc. quantos focos existem
nessa área. O problema chegou a esse ponto, porque durante
anos continuados não foi possível fazer o combate aos gafanhotos na reserva dos. Ú1_dios Nambiquaras e Pareeis.
Segundo t~cnicos da_Funai e sociólogos, os índios comiam
os gafanhotos e, em virtude disso, impediam e ainda
hoje impedem- o Ministério da Agricultura de c_xercer suas
ações fitossanitárias na reserva indígena. E a reserva indígena
assenta-se cm quase dois milhões de hectarGs cheiOs de fo<;os.
Portanto, para encetar um programa de combate ã vassoura-de-bruxa na Bahia, teremos que nos r_eunirp·ara vetificar
de que maneira poderíamos contar com- a participação dos
agricultores, do Ministério da Agricultura, dos órgãos públicos
do Estado da Bahia. Nesse_ encontro ~:l_c_ parceiros, procuraríamos viabilizar as conversaç6es com o aanco do Nordeste
e com o Banco do Brasil para trazer, o mais rápido -possível,
uma alternativa para a produção do cacau no sul__da Bahia.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Ministro, utilizando meu direito de réplica, gostaria apenas de solicitar esse
empenho de V. Exn Não se trata de uma questão apenas
económica, mas essencialmente sociaL Na região do cacau,
250 mil famílias estão desempregadas; na região do café, mais
de uma centena de_ milhar .de famílias; e, na região do sisai,
algumas centenas de famnias.
Essa questão social aflige muito a Bahia. Sei que a preocupação do Governo Itamar- preocupação em função da qual
recebe críticas indevidas - é de voltar suas vistas para as
questões sociais~ Por isso, estou certo de que serão encontradas
as soluções para atender a esses milhares de baianos famintos
que, por falta de recursos, estão fugindo da Bahia em busca
de outras plagas.
Não é uma réplica; é apenas um pedido.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a pala·
vra o Sr. Ministro.
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O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eminente
Senador, corri a peiTnüssão do Sr. Presidente, quero convidar
V. Ex• e seus Pares Ja Bahia, para um encontro. Tentaremos
agendá-lo para a próxima semana, pois precisamos de algum
tempo para podermos envolver o pessoal do Banco do Nordeste c do Banco do Brasil, com quem começaremos a negociar a partir de amanhã. A minha proposta é de que, na
próxima semana. realizemos um encontro para buscar uma
solução efetiva para o problema. Conte V. Ex" com a participação do Miili_stério_ da Agricultura.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Muito obrigado.
O SR_ MINISTRO LÁZARO BARBOZA -Eu é que
agradeço.
~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Concedo
a palavra, por cinco minutos, ao Sr. Senador Cid Sabóia de
·Carvalho~

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para
interpelar. Sem revisão do orador.) - Sr. PresidentehSrs.
Senadores, Sr. Ministro, mui tas das perguntas que a mim
itite"ressam já foram feitas t,' por V. Ex• respondidas de modo
satisfatóriO. No entanto, pergunto a V. Ex" se a questão da
irrigãção está ainda ligada ao MJ11istério- qüe _V. Ex" ocupa
neste instante?
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA -Infelizmente
não está, Senador. A SENIR- Secretaria Nacional de_Irt;igação - , na reforma administrativa, vinculou-se ao Ministério
de Integração RegionaL
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Daíse perfaz,
eVidentemente, uma diS:~ância da irrjgaçãó- para com a agricultura, o que nãO permite uma solução mais rápida. Coffio V.
Ex~ sabe, neste momento, o Ceará vive·; conto todo o Nordeste,
_mais uma seca inclemente. Se houvesse a irri_gação em termos
consis~entçs, por certo o sofr_imento seria bem menor.
-Indagaria a V. Ex\ no entanto, s_e o seu Ministério não
estuda, de modo definitivo, um_ es_clarecimento sobre<! agric:ultura na área atingida pela seca? Pois o _que há a cada ano
é isto: não existe uma agricultura convenientemente progra.
mada; o sertanejo planta de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com a tradição; o prejuízo é sem·pre cons_tante; não chove em determinados meses, t_udo se perde, a
semente toda é desperdiçada ...
Há_ algum estudo definitivo para o Nordeste, no seu Ministério, no que concerne à seca: o que se deve ou não plantar,
o que deve ser erradicado da agricultura nordestina, e o que
deve ser implantado - novos costumes, novas técnicas? O
que espanta na seca é que, a cada ano, tudo se repete, é
tudo por igual!
Desejo saber de V. Ex~ se_seria poSsível-a-sua Pasta
delinear uma agricultura ideal para o Nordeste, tendo em
vista essa eterna possibilidade de seca?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - Eminente
Senador, nesse delineamento, o Ministério da Agricultura,
Abastecimento e Reforma Agrária já vem trabalhando.
Hoje, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- EMBRAPA, dentro desse novo enfoque do Governo do
Presidente Itamar Franco, não está mais gerand9 pesquisas
e guardando-as na prateleira, mas as está formulando confor-
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me a demanda do públíco específico. Na área do Nordeste,
o exemplo do algodão precoce é um deles. Além disso, na
área de Petrolina, o CPATSA tem uma s~rie de estudos_sobre
a seca. Está-se trabalhando fortemente, inclusive na colocação

de uma nova tecnologia para assegurar pequenas retenções
de água, que, para o pequeno agricultor, passa a ser muito
importante.
A revitalização da cultura do algodoeiro, em graride parte
do Nordeste, e a expansão da fruticultura, nem sempre com
aquela sofisticação do pólo da -regiã-o do São_ Francisco, mas
para atender, efetivamente, ao pequeno produtor, são estudos
já bastante avançados que estão sendo colocados pelo Ministério da Agricultura. Não há como negar que as culturas tradicionais do arroz e do milho, de ciclo mais longo, quase sempre
frustram a esperança do nordestino. Quanto ao feijão, por
ser urna planta de ciclo curto, às vezes consegue-se uma produção razoáVel.
Outra expectativa muito positiva, com ã. quaf estanios
trabalhando, é a do bicho-da-seda, não na amoreira, mas
na mamoneira~- O grande problema que tínhamos para viabilizar, economicamente, a produção do casulo do bicho-daseda, tratado com a folha da mamona, era encontrar uma
técnica que pudesse clarear esse casulo _sem perda de qualidade. As pesquisas já encoritrarain a soluÇão adequada, e,
como a mamona náo precisa de muita água, pode ser também
o cultivo do bicho-da-seda uma excelente oportunidade para
as regiões mais castigadas do Nordeste de V. Ei~e, particularmente, do seu Ceará.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Ministro,
quero aproveitar este tempo destinado à réplica para parabenizar V. Ex~ e dizer da melhor impressão que me causa o.
seu depoimento perante o Senado Federal, justificando um
aparte que fiz aqui, em recente discurso de um companheiro,
defendendo a sua permanência nesse Ministério.
Muito obrigado.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA -Eu que
agradeço a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra, por cinco minutos, ao Sr. Senador Moisés Abrão.
O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC-TO. Para interpelar.) Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro Lázaro Barbosa, inicialmente, desejo cumprimentá-lo pela exposição que V. Er
fez hoje sobre a agricultura brasileira, no Senado Fcc!cral. .
Conheço V. Ex~ há muitos anos. Sei do seu trabalho,
da sua luta, do seu caráter, da sua honestidade e da sua ética.
Fomos companheiros de partido. Acompanhei-o como SecretáriO de Estado, que desempenhou um belo trabalho em prol
do povo goiano e do Estado de Goiás; acompanhei-o -comoSenador da República, que aqui, nesta Casa, lutou diuturnamente em benefício do nosso País, e, principalmente, do Estado que V. Ex• representava.
Hoje, vejo pela imprensa que diariamente tentánl "Jritálo" com denúncias e algumas citações a respeito ·de V. Ex~,
no sentido da sua saída do Ministério.
Há dez anos, a agricultura brasileira dispunha de 22 bilhões de dólares para aplicar no custeio, investimento-e comercialização da safra. Hoje, V. Ex~ citou que a agricultura dispõe
de aproximadamente 6 bilhões de dólares; acredito que talvez
não chegue aos 5 bilhões de dólares.
O produtor brasileiro, durante décadas, recebia subsídios
-: financiamentos que lhe -foram retirados. Ã garantia do
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preço mínimo, -p-revista na Constituição, não é obedecida há
anos. Falou-se muito em armazenagem, mas nunca se fez
uma política tão- eirada quanto que foi feita nesse Setor.
Bilhões de dólares foram jogados fora através do PRONAGRI, na construção ·de armazéns e graneleiros por este País
afora. Talvez, por isso; o nosso Estado de Goiás tenha hoje
uma capacidade ociosa de quase 50%, ou seja, uma capacidade
de armazenagem p~ata 12 milhões de toneladas contra uma
produção de 6 milhões de toneladas.
~ Fa~lítou-se esse -crédito a todos. Repentinamente, esse
setor passou a ter-empresário de todo tipo e de toda ordem!
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA -É verdade.
O SR. MOISÉS ABRÃO - Adotou-se uma política não
só-para-atenâer a essa capacidade instalada, mas para distribuí-la por qualquer local, desde que desocupado.
Há algum tempo-deixou-_se de fazer investimentos. Lembro-me bem que, há 10 anos, falava-se muito em fronteira
agrícola, e o meu ~stado de Tocantins, antiga região rtorte
do Estado de Goiás, áté os â:Oó-s de _16, 77 78, era ·uma
bela fronteira agrféola, com 5 milhões de hectares de várzea
e o restante do seu: território todo mecanizado, pronto para
receber os investimentos e ser transformado num celeiro, já
que não tem problema de seca e possui o maior manancial
hídrico do País.
Hoje, o Tocantins, na área Sequeira, não produz absolutamente nada na ván:ea, permanece o que se fez há dez anos!
Dizem que as mercadoriaS se perderam. -Lembro-me muito_ bem de que, num jantar oferecido pelo Senador Henrique
Almeida a V. Ex•, quando assumia o Ministério, do qual
tive o prazer de participar, dizia eu a V. E~ ·que em Goiás,
Tocantins e Mato Grosso havia imensã quantidade de produtos das safras de 1984, 1985 e 1986, ou seja, produtos armazenad_os há dez anos.
Governos passaram e· nenhuma providência foi tomada.
Falou-1)e muito na CONAB, antiga CFP, fruto da fusão da
COBAL e da CIBRAZEM - maior antro de corrupção que
já existiu neste País. Não faz muito tempo, a imprensa -noticiava o passeio de grãos pelo Brasil afora. Lembro-me de
que no ano de 1987 transportou-se, em valores de frete, 130
milhões de dólares, sem concorrência, usando a Rede Ferroviária Federal como ponte para se livrar das concorrências.
A impressão que se tem hoje é a de que V. Ex~ é culpado
por tudo isso; que o Ministro Lázaro Barbosa causou todo
esse caos na agricultura brasileira. E V. Er, na verdade,
ao assumir o MiniStério da Agricultura, encontrou uma terra
arrasada, uma agricultura descapitalizada, um setor completamente desorganizado.
Ouvi de V. EX" uma -citação que dizia: "Se o Brasil ainda
produz, deve-se ao trabalho da EMBRAPA, que, através
de suas pesquisas, tem feito a nossa--produtiVidade crescer
enquanto a área plantada tem diminuídO".- Mas destruíram
também a EMBRAPA, ela perdeu o melhor dos seus quadros.
O que se faz, o que pensa fazer, hoje, o Ministeiíó da Agricultura para recuperar a EMBRAPA, que é um dos instifutos
de pesquisa mais importantes do País?
A CONAB, eu diria, é hoje uma empresa falida, porquenão dá conta sequer de arcar com o problema trabalhista.
Mas quero parabenizar a sua Diretoria- e V. Ex• pois,
pela primeira vez neste País, tentou-se apurar todas as irregularidades noticiadas pela imprensa. Outros governos e outros
ministros tiveram esta oportunidade, mas nenhum deles -
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sou testemunha - teve a vontade p~lí~iC~ de or_g:i~!zar o
setor agrícola.
.
Ministro, sei que em um ano e mc.iO V .. Ex.~_muito pouco
poderá fazer pela agricultura brasileira·:
' '
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Sena·.
dor, pediria que V. Ex~ ·ultimasse a interpelação.
·
O SR. MOISÉS ABRÃO- Vou enc~ir~i:, Sr. Presidente,
Mas quero aqui fãzer um apelo. Peço-·ã- V. Ex~ _que deixe
de herança ao País uma política _<fefín1da J?:~ra a agricultura,
para que o produtor possa ter regras bem claras a orientá-lo.
E preciso que V. Ex~ lute muito para ·recompor os recursos
que foram retiradOS- da agricultura e para que essa política
possa ser executada. A eql!ivalência, Corno V. Ex~ diz, apresenta dificuldades para fazer a equalização. Mas não acredito
em equivalência serit recursos. Se não forem recompostos os
recursos da agricultura, jamais teremos urp programa agrícola
no Brasil ou qualquer solução para os problemas económicos
. ~ , . ..
_ .. ·que tanto afligem a nossa Nação.
Encerro, solicitando a V. Exa que·faça algumas consi.derações com relação à EMBRAPA. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala·
vra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA- Eminente
Senador Moisés Abrão, quero agra.dec~r ~~~e!icade~ de-v.
Ex~ pãra cOm este seu ·amigo e dizer o, ~~g!Jinte: a E~presa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA - , que
efetivamente sOfreU ·muito nos últímos anos, ·ne·ste ·ano de
1993 terá ·a Sua situ.ação· orçamentária recç.~posta- 300 milhões de dólares. Isso é alentador!
,_ -· _-· __ _
Os trabalhos nos quais -a EMBRAPA ··está _empeE_!l_!tda
em desenvolver guardam agora uma nova ótica - conformejá disse aqui no Senado. Ela agora não está ..gerando pesquisa
e colocando na prateleira; ela está indo aos agricultores e
aos segmentos organizados, verifiCan-do·· qual é a. demanda
e trabalhando em cima dessa pesquisa. Apenas para exemplificar o tipo de trabalho que vem sendo feitO, Cito ó caso
do surgimento do cisto da soja, espe~almente em Mato Grosso
e no sudoeste de..GOiás - Vi também no. Maranhão e não
cheguei a ver no Tocantins. Em Mato Grosso já Efesponsável
pela redução da produtividade. A EMBRAPA, detectando
isso, em consonância e com a participação· dos produtores
e órgãos de pesquisas dos Estados de Goiás e Mato Grosso,
está trabalhando nesse projeto para resolver o problema.
Citava aqui, há pouco, a questão do gafanh()tO, cujo combate está custando muitos recursos ao Ministério âa Agricultura e aos agricultores. A EMBRAPÃ, dentro de um convênio que o Ministério mantém com a FAO, está trabalhando
numa pesquisa de combate biológico ao gafanhoto. Essa praga
é uma das mais antigas que o mundo conhece, desde os tempos
bíblicos, e a pesquisa já está numa fase adiantada. É bem
provável que, dentro de pouco tempo, possamos anunciar
para o mundo que a solução para o problema do gafanhoto,
sem a aplicação de inseticidas, foi resolvida per .dentistas
brasileiros.
.
Eram as explicações que eu queria dar a V. Ex~ Muito
obrigado.
O SR. MOISÉS ABRÃO - Agradeço a V. Ex'. e faço
votos de muito sucesso no Ministério. Acredito até. que, depois
desse trabalho silencioso que V. Ex~ vem desenvolvendo dentro da área agrícola, talvez deixem-no um pouco em paz para
que continue sua promissora gestão.
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V. Ex~ é um hom~m ligado à agriçultura, um homem
da terra e, tenhO pleliã. convicção, não é um criador de búfalos,
não mora no Lago e nem ·fai ChiifraSCos a Parlamentares.
Talvez seja por "isso que sua política silenciosa, em prol da
agricultura brasileira, tenha trazido tanto benefício a este País.
Muito obrigado.

O SR. MINISTRO LÁZARO BARBOZA - Muito
obr.igado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao Senador João Calmon, último interpelante inscrito.
A Presidência prorroga a sessão por mais 15 minutos.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES. Para interpelar.
Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, s·rs. Senadores~
eminente Ministro Lázaro Barbosa, evoco os oito anosâurante
os quais tive o prazer e a hont:a. de conviver _com o atua[
Ministro Lázaro Barbosa, no Senado Federal. Aprendi, desde
"à.(i.uelã épOca, a admirar o seu pair"iotismo, o seu espírito
público, o seu devotam_ento permanente ao nosso Brasil.
Quando toniei conhecimento da sua irtdicação para a ~as
ta da Agricultura, fiquei certo de que V. Ex~ teria, nas suas
novas funções, o mesmo alto grau de eficiência e devotamento
a este País, que demonstrou no exercício de man9atos legislativos. Por isso mesmo·, eminente Ministro Lázaro Barbosa,
quero felicitá-lo, com o coração na$ mãos, pela sua performance.
V. Ex~ não tem características de gênio, de salvador da
pátria, de milagreiro. Está realizando uril trabalho realmente
meritório, qrie o· credencia, cada vez mais, à admiração e
à gratidão de todo o povo brasileiro.
Num certo momento, ouvi uma referência, creio que de
V. Ex~, à necessidade da reforlna fiscal. D_esde o ·governo
anterior, fala-se com freqüência numa reforma fiscal, que já
teve vários nomes e rótulo.s - um deles era "Emendão".
Até b.oje, essa reforma, que começou no governo ante.rior,
ainda não foi ultimada. Tenho sérias dúvidas de que vá ser
concluída dentro de poucas semanas.
...
Lembro-me de um episódio pitoreSco da história espanhola. Um rei foi visitar uma fortaleza e ficou espantado,
porque não foi saudado por uma salva de 21 tiros de canhão.
Interpelou o comandante da fortaleza, e ele_ respondeu: "Maíestade, não foi possível a salva de 2.1 tiros, por vários motivos.
O primeiro: faltava pólvora". E o tei declarou que não precisava saber das outras razões.
Nobre Ministro Lázaro Barbosa, para resolver essa angustiosa crise brasileira precisamos solucionar o problema financeiro. E só poderemos fazê~ lo através de uma rápid~, corajosa
-radical, eu diria- reforma fiscal. Esse é o canunho curto.
Se formos esperar pela tramitação legislativa, que já dUra
quase dois anos e meio e aproxima-se do terceiro ano, poderemos chegar a uma convulsão socia.~.
. O P.resideote Itamar Franco,_ .que não é responsável por
essa crise, que tomou posse qu31-ndo o furacão já estava rugindo, não pode esperar mais. E necessário, portanto, se~em
tomadas providências drásticas, não pelo Poder Executivo,
mas por nós. Temos de cumprir o nosso dever. Se não agilizarmos a aprovação de uma reforma fiscal, poderem~s enfrentar
diaS com a marca de catástrofe!
Eu diria nobre Ministro Lázaro Barbosa, .q"ue ã.ntes mesmo dessa refonna fiscal tão aguardada - e até ag~ra ainda
se arrastando na sua tramitação legislativa -poderíamos de-
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·qu-e--o-ang~stiam

muito e Qos_quais a Nação inteira

sencadear um programa de combate fulminante à Soneg~ção
de impostos. NãO Cita-rei o- nome-de um Estado muito conhecido, mas só a sonegação de impostos niililldpais, estãduais
e federais, numa Unidade da Federação, é soperior ao- Orçamento Geral da República.
Portanto, o caminho é esse, é o caminho viável. Há um
exemplo dentro do próprio Governo Itamar: o MinistrO António Britto desencadeou um esquema de arrecadação das contribuições prcvidenciárías já vencidas e teve _u-m êxito, sem
dúvida nenhuma, admirável! Se for desencadeado em ritmo
de blitz, rapidamente, fulminantemente, um programa para
impedir essa criminosa e impune sonegação de impostos~ .095
três níveis: municipal, estadual e federal, poderemos s~lvar
o País de uma débâcle, da convulsão social que não é produto
de imaginação doentia, mas uma ameaça concreta que o Presidente da República tem salientado cm mais de um pronunciamento.
Desejo, eminente MiniStro-Lázaro -Bãrbosa, felicitá-lo
pelo seu trabalho fecundo à frente_ d9 Ministério da Agricultura. Confiamos em V. Ex•, confiamos no Presidente Itamar
Franco e acreditamoS que com medidas corajOsas e - eu
diria - heróicas, nós poderemos salvai este P<iís de uma
catástrofe[
E só há um remédio que pode ser aplicado com a maior
urgência: é um processo fulminante, implacável de arrecadação de impostos. E para os sonegadqres de impostos a
lição do maior, mais importante e mais rito-país deste Planeta,
os Estados Unidos: "lugar de sonegador é na cadeia".
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- éollla pafavra o Sr. Ministro Lázaro Barboza.
-0 SIL MINISTRO LÁZARO BARBOZA -Eminente
Senador João Calmon, quero dizer que sendO V. Ex~, como
efetivamente é, sem nenhum favor, uma das figuras luminares
da vida pública brasileira, a quem este País tanto deve, desvanecem-me muito os conceitos que V. Ex~ emiie a resp~lto
deste seu antigo colega e do trabalho que estamos procurando
desenvolver à frente_do Ministério da Agricultura, do Abast,ecimento e da Reforma Agrária-.
__________ _
Compartilho, em gênero, número e grau, das preocupações de V. Ex~ cm relação aos riscos de uma convuiS3o
social. Se não tivermos respostas adequadas, principalmente
ao nível de abastecimento, para este País, poderemos ter a
desdita e a tristeza de enfrentar uma situação grave, que n-enhum de nós deseja.
Eminente Senador_João Ca~m:()Jl 2 ~sto_u_ certo de que estã.
Casa- que já foi, por oito anos, a minha Casa, e ·qu-e continua
a ser á Casa onde V. Ex~ e OS eminentes Senãdores Nelson
Carneiro, Mauro Benevides c vários outros antigos colegas
meus continuam a ponrificái' - juntamente cOin a Câmara
dos Deputados, que hoje tenho a honra de integrar, dará
ao Presidente Itamar Franco, com a maior agili~ade possível,
os instrumentos legais necess3rios para que se possa faier
face aos grandes desafi"OS-de evitar que _este PaíS contiriue
a ser o epicentro de Uln vulcão. Esperamos que o BraSil tenha
a perspectiva de ser a Pátria da Cristandade e da tranqU.ifidade,
não com dois terços de sua população mergulhada em fome,
mas com o povo abastecido. Para isso, a agricultura precisa,
efetivamente, dessas linhas consistentes de ação que estamos
preconizando. Tenho a absoluta certeza de que estamos trabalhando, lavrando no veio certo. E o Presidente Itamar Franco,
com a sua sensibilidade à flor da pele para os problemas

sociais,

é testemunha, terá, no respaldo desta Casa e da Câmara dos

Deputados, a parceria indispensável para tirar o País da crise.
~ ~
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JOÃO CALMON - Sr. Ministro. eu é que agradeço a V. Ex" e ao ~Piiiterite_ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rpçlrigues) - Ultimada
a fase das interpe~ações que justificaram a presente sessão,
a Mesa cumprimenta _o_Sr. Ministro e os Srs. Senadores pelo
transcurso da mesma.
__ P.eço a<;>s Srs. -~i~~res que acompanharam o Sr. Ministro
at_é o plenário que o _conduzam ao Gabinete da Presidência.
~
(Pausa.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco _ Aifi-edo Campos_ Aureo Mello _César Dias
_ Eduardo Suplicy _ Gilberto Miranda _ Iram_ Saraiva._ Jonas
Pinheiro~ Jçsaphat Marinho_ José Paulo Bísol_ Júnia Marise _.
Lourival Baptista _ Luiz Alberto Oliveira _ MarcQ Maciel _
Meira Filho_ Moisés Abrão _Nelson Carneiro_ Nelson Wec!ekin
_ Pedro Sirilon _ Ruy Bacelar_ Valmir Campeio.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 19h,
no plenário da CâiÍlara dos Deputados, destinada à leitura
de mensagem que encaminha a Medida Provisóiiil --n, 320,
de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro<lrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã 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.)
Votação, eni turnO único, do Projeto de 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 Civ-il, sobre o agravo de instrumentO,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Reiitor:
Senador Pedro Teixeira.
-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N• f, IYE 1992
(Em regime de urgência nos termos do
art. 336, "c", do Regimento Interno.)
Votação, em turno- único_;-do Projeto' d~- Resoiução nç.
1, de 1992, de autoria do Sellador MaurO Benevides, que
cria a Comissão de Fiscalização e Controle e- dá outfas providências, tendo
.
Pareceres proferidos em Plenário:
-em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Josaphat Marinho, favorável ao
Projeto, nos termos do Substitutivo que oferece; e -
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-em substituição à Comissão Diretora, Relatora: Se_na~
dera Júnia- MariSe~ f~Vorável ao SubSdtiiiiv'o apresentado pela
ComiSSão de ConStituição,- Justiça e -citladania.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 74, DE 1993. , ,
(Em regime de urgência nos tennos do
art. 336, "c", do Regimento Interno.)
Discussão, em- turno único, do PrOjetb de Lei da Câmara
n' 74, de 1993 (n' 4.562/89, na Casa de origem), de iniqativa
do Presidente da Repüblica, que tran-sforin-a as Escolas AgroM
técnicas Federais em autarquias e dá óÚtià_s -providências. (De~
pendendo de Parecer.)
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-1-ssessor Legislativo do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
por força da ·sentença proferida 'pelo- EXm" -Sr. Juiz Federal
da 12• Vara, no Mandado ôe Segurança n• 9213330-4, e nos
termos constantes no Ofício n9 101193, da Diretoria de Acesso

! c;n~~~~t;~~~:isto ~oA!t. ~~ Y:i~i6i~~d;r~~d~~~~íl~~
0

Senado Federal n' 214, de 18 de março de 1993, fica estabelecida na forma do Anexo deste Ato.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
· ' ·Art. 3" Revogam-se as disposições em contráriO.
Senado Federal, 17 de maio de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

ANEXO

-4PROJETO DELE! DO SENADO
N• 40, DE 1992 -COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do PJ:oj~tP de Lei 4o Senado
n<> 40, de 1992- Complementar, de autoria do Senador_Jqsé
Eduardo, que regulamenta dispositivos ___constitucionais que
enunciam normas sobre os pagament9~-~Pelo Poder Público
a seus fornecedores de bens e serviç9s_, assim corÍl.O. a éxeCutores de obras, e dá outras providências: tendo,
··· ·
Pareceres sob n• 266 e 369, de 1992, da Comissão-de Assuntos Económicos, t~ pronunciamento: favoráve1
ao Projeto~ com Emendas que apresen~a de n'fS 1 a 3 - CAE;
2~ pronunciamento: contrário às Em~D.á~s n~ 4 e ~' de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 35 minutçs.)
ATA DA 68• SESSÃO, REALIZADA
EM 27 DE ABR!L DE 1993
(Publicada no DCN- Seção II, de 29

d~

maio de 1993.)

Retificação
Na página 0°3801, 1• coluna, no ano referente ao Requerimento n~ 403, de 1993,
Onde se lê:
REQUERIMENTO N• 403, DE 1992
Leia-se:
REQUERIMENTO N• 403, DE 1993

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 317, DE 1993
Estabelece a ordem de classificação final da área
nove, do Concurso Público para o cargo isolado de provimento efetivo de Assessor Legislativo, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal- Parte Especial, nos termos
previstos no art. 3~ do Ato do Presidente n• 214, de
18 de março de 1993.
O Presidente do Senado Federal no uso de sua competência regulamentar e regimental, resolve:
_
Art. 1" A ordem de classificação_da área nove, do Concurso Público para o cargo isolado de provimento efetivo de
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ATODO PRESIDENTE N• 318, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe-

tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da c;omissão Ditetora n9_~, de 4 de abril de 1973, ~ te"'c!o
em vista o que consta do Processo n9 007.464/93-2, ri5<?1~ei_.. ,ApÇ>s_enta_r~ Vc;'ll_u!l~ariamente, o serv!dor JOSÉ TEIXEIRA SàBRINHO, técnico Legíslativo", -Area de Artesanato.
Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do "Senado
Fedetal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea d, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 186, inciso III;- alínea d, e 67 da Lei n9 8.112, de
1990, bem assim com as vantagens da Resolução (SF) n" 21,
de 1980, e artigo 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o
disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de maio de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 319, DE 1993
O Presiden_te do Senado Federal, no uso da sua competência regim~ntal e regulam,~ntar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outor_gada pelo Ato
da Comissão Diietora n9 2, de 4 de abril 4~ 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n" 008.127/93-0, resolve:
Aposentar, voluntariamente, MÁRCIO JOSÉ ALVES
ROMANI, Analista Legislativo, Área de Polícia e Segurança,
Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
nos termos do artigo 40~ inciso III, alínea a, da Constitufção
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186, inciso III, alínea a; 192, inciSo II; e 67 da Lei n" 8.112,
de 1990, bem assim com a Resolução (SF) n• 42, de 1993,
com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de maio de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ATO DO PRESIDENTE N• 320, DE 1993
----'
O Presidentc.do ~t:;p_ado~f~deral, oo_.uso_c;la sua competência regimental e regulamentar, de conforwidade com a
delegação de cqn:lf:_>~tên~ía. qu_e_ lhe_ fc){ outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora ri9 2, de 4 de abril_Qe 1973.. e. tendo
em vista o que cOn~tâ :do-Processo n? 007.82V93.~o, fesolve: Aposentar, voluntariamente, o servidor ALEXANDRE
AMÉRICO DE CARVALHO, Técnico Legislativo, Área de
Artesanato, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado F~deral, nos termos ~o .artigo 40,_ inçi_so III,
alínea a, da ConstitUição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 186, inciso_IIJ, alínea a;250; e 67
da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, coni provento• integrais, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federa].
Senado Federal, 17 de maio de 1993. ~senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 321, DE 1993
O Presidente do ~~nado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de confoi'midade com a
delegação de competência que lhe foi ouforgada-- pelo Ato
da Comissão Diretora ·no:- 2, de 4 de abril de_ 1973, e tendo
em vista o que consta d.o ProceSso n' 008.084193-9, resolve:
Aposentar, voluntariamente, GOITACAZ BRASÓNIO
~EDROSO DE ALBUQUERQUE, AnalistaLegislativo,
Area de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível III,
PadrãO 45, do Quadro de Pessoal do Senado_ Federal, nos
termos do artigO 40, iriciso I.q,' àlín:eft c, _da ÇoÔ-stituiçâo 9a
República ·Federativa· do Brasil, combin~do com os- ártigos
186, i.nciso III, alínea c; 193; e 67 da Lei n' 8.112, qe 1990,
bem assim com a Resolução (SF) n'42", de i993, com proventos
proporcionais ao tempo _de ~er~íÇo, -cibst!rvãd9-o d~~Q.C!~~~_no
artigo 37, inciSO XI, -da ConstituiçãO Federal. - -Senado Federal, 17 de maio de 1993. -~Senador Humberto' Lucena, Presidente.
-
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, , , , ATO De!. f~'JC~IDENTE N• 324, DE 1993
O Presidente,do.S~nado Fe,deral, no· uso de suas atribuições, em conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pet9 Ato da Comissão Diretora o\' 2, de
1973, e tendo ·em vi$ta o que constà dos Proce_sso~ _n~s
002.786193-1 e 007.954!93-0, resolve:" · · _Nomear RUY CARLOS DE BARROS MONTEIRO
para exercer o cargt>~ etn comissão, de Secretário Parlamentar,
Código_ AS-1, do Quaçb:;q de Pessoal do Senado Federal, com
Jqtação e exercício no-Gabinete do Senador Gilberto Miranda.
Senado Federal, 17 de maio de 1993._- Senador Humbefio :~,.UCena, Presidén:t~.
,·
.
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA
DOS CONGRESSISTAS
Ata da 1;3~ Reunião Ordinária:, I-eãlizada
em 25 de março de 1993
Aos vinte e cihCO dias do mês de março do ano de um
mil nOVecentos e riôVêntà e três, às onze horas, reuniu·se
órdina:riamente o Cor1SE:lho Deliberativo do Instituto de Previ·
dêncía dos CongressishiS'-IPC em sua sede, Situada no anexo

I da Câril.ara dos Deputados, 259 andar, sob a presidência
do Deputado Domlri.g9s Juvenil, com a presença dos Se~hores
Conselheiros Senadores Lourival Baptista, Josaphat Marinho,
Deputado Aécio cte-Borba, Manoel Castro, Pedro Corrêa,
Carlos Benevides, Raquel Cândido, Doutores Pedro Alves
de Freifas, HenriqUe Líriia Santos, Djacyr Cavalcanti de Arruda e do Tesoureiro Doutor-Djalma Bessa. Havendo número
regimental, o Presidente deu início aos tr:.tbalhos, determinando ao Senhor Secretária leitura da Ata da Reunião anterioi realizada no dia 15 de dezembro de 1992. Após a leitur5J.,
-a A~a fOi discutid3 -e vOtada, tell.do sido aprõvada sem restrições. Em seguida o Presidente apresentou para exame e votação os balancetes q:mtábeis referentes aos meses de nov:~
bro/92, janeiro e fevereiro/93 e o balanço anual do exerciCJO
de 1992. O balancete referente ao mês de novembro/92 e
ATO DO PRESIDENTE N• 32.2, DE 1993
o balanço anual referente ao exerc~cio de 1992 foram relatados
O- Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui- pelo Deputado Aloisio Vasconcelos, que os acolheu e os arrevou. Os balancetes refererites aos meses de janeiro e fevereições e em conformidade com a delegação de co~petência
ro/93 foram relatados pelo-Deputado Manoel Castro q~e os
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2,
aprovou. Esses documentos foram minuciosamente examide 1973, e tendo em vista o que c_onsta no Processo n\'
nados pelos Senhores Conselheiros e achados corretos. Colo008.385/93-9, resolve:
.
cada esta matéria em votação, foi aproVada sem restrições
Exonerar ANA MARIA AIRES E SILVA do cargo,
e por ·unanirilidade. Em seguida o Presid~nte de.u c.on~eci
em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do
mento da atual situação financeira do Instttuto, d1stnbumdo
Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senacom os m~mbros presentes, planilhas com demonstrativos das
dorJoão Rocha, a partir de 1' de junho de 1993..
Senado Federal, 17 de maio de 1993. -Senador Hum- ·-despesas, receitas e investimentos. Continuan~o. o_President~
levou ao conhecimento do Conselho as comumcaçoes encamiberto Lucena, Presidente.
nhadas pelas 4• e 9~ Vara de Justiça Federal sobre a nomeação
ATO DO PRESIDENTE N' 323, DE 1993
dos peritos oficiais com fim de examinar a autenticidade de
O Presídente do Senado Federal, n-o UsO de sUas ã!ribuidocumentos atrelados aos processos-de número 89.0010134-0
ções, em conformidade com a delegação de Competência que
(9• Vara Federal) e 9 de número 8910;34/0,.da 4~ Vara _FederaL
lhe foi outorgada pelo Ato dã Comissão Diretora n\' 2, de
Dada a importância- desses processos, o Doutor Leopoldo
1973_, e tendo em vista o que consta ~o Processo n9
César Fontenele, advogado contratado pelo IPC para patro008.384/93-2, resolve:
- cinar essas ações,- sugeriu a ín.dicação de um perito assistente
NomearJOÃOPAULOXAVIERROCHAparaexercer.
para acompanhar este trabalho. O pe~ito oficial, qomeado
o cargo, em comissão, de Secretário ParlamenJar, Código
pelos Juízes dessas Varas, é o Doutor Süvio Caracas de Moura
Júnior e o perito assistente, indicado pelo advogado do ~P.C,
AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação
e exercício no Gabinete do Senador João Rocha.
é o DoutQr José Alcir Cavalcan~e. As_propostas de bonoranos
Senado Federal, 17 de maio de 1993. -Senador Hllm- - que foram -àPresentad.as por esses dois profissionais foi da
-~ordem de Cr$227.620.400,00, sendo Cr$166.813.600,00 do peberto Lucena, Presidente.
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rito oficial e: Çr~(J0.806.~00~00 a proP~stà de ho~Orários do

perito assistente. Q -_p_residen~e di~s~_ qu~lessas aç_õ~s ~ã~ ~e
iniciativa do IPC. contra_ o ex-Presideilte Gustavo de Faria
e outros envolvidos,_a eXemplo do Banco ,dO ProgieSSO, F~nda
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. lillo (020193), Carlos Eduardo de Oliveira (001193), Cyro Pereira da ,Silv_a Po_rtocarrero (1703/92),_ An_tonio Gilberto da

Sl!và '(048/93): V alter Marcos de Brito (023/93), João C!oves
Dias Cardoso (053193), C!aüdio dé Barros Goulart (002/93),
seng, Celtec, DTVM-e Ctedimus c -que eUVolvem som·as vultoVicente Vuolo (270/93)_. Maria de Fáfiffia Ribeiro Gal_ves
sas que o IPC esp_era ser ressarcido.- ~pós essas explicações,
(302193 ), .Grace Far~ni de Rodiigúes(623/93), V anisa Mao Conselho a1:1torizou ao Presidente ef~t~ar isSM despesas
(591193)~ Cezar Moura da Motta (104/93),' Si!vino Carlos
com os peritos, tanto.o.oficial quanto A_assi~tente. Eráseguida,
Borges (150/93), Marcus ViniciusCaldas Souto (039193), Rejane Souza de Oliveira (135/93) e Karla Kalume Reis (1009/92);
o Presidente fez uma exposição sobr~ ps .estudos dç .Oc':Jpação
h\_:... de cancelamento de Inscrição -~Euclides Alves da Silva
do terreno do IJ>Ç íunto ao PalácTo dos Buritis: trãta. de um
(1796/92), Edmilson Rodrigues da Costa (1'797192), Raimundo
valioso. terreno .eJil ·\qCaf destinado a e_scrJ~óri_os governamentais brasileiro-& ·e .estran,geiros. O tCrrç:vp_ tgi doadO pelO GDF- Nun·os de Oliveira (1794192), Carlos Albertó da Costa
ao IPC e destina-se a uma sede a<lmhli$trativa Uo Jnstituto.
(1821/92),Juarez Aires Sampaio (1966192), Zilá Maria Barreto
Rocha (1900192), Adamir Corrêa de Olivei(a, (1881/92Y. FioO Presidente informou que a ocupação do terrei\Q ~e!J). [,ue
ser iniciada este ano;. sob pena de perd-. da doação . P.i:;.se
nano Carlos Kréiser (100/93), Nair da Cunha (015193), Ana
ainda que é· neçe;s?~rj~ a alboração jzp,ediata de um projeto
N. Carvalho Costa (147193), Nelson José Ribeiro \148N3),
Luiz Carlos Ferreira (109/93), Deborah Fereghetti (093/93),
de arquitetura. Ç~s.e anteprojeto, uma: vez aprovado pelas

ª

repartições competemes, vaisatisfa~r de,imediato_ ~xigência
do GDF. Aproveitando a elaboração qo anteprojeto, o IPC
deverá contratar _especificações, quantit:;~.tivos de materi~i$ e
estimativas glo!Jais de custos da con3:tr~ç_ão. Em viSta da e~po
sição verbal do Pr~idente, o Canse lhp JJ,elíberativo autorizou
a contratação dess.es estudos e anteproje,tos, devendo o conjunto desses elementos ser apresent~do:~ este Cons~lho~para
subsidiar a eventual autorizaÇão e as.direttizes para as _etapas
posteriores de obra. Em seguida, foram apieciado,S e; aprovados os seguintes processos: a)- de r~uerimento de pensão

Kenie de Freitas Pinheiro Santos {070/93), Antoriio Vieira

Tosta (074/93). Flávio F'cítasFiria (188193), Argos Madeira
da Costa Matos (208/9: e Sandra Regina Furtado (267/93);

if _:_de

auxÍJio-çiqef!~a- Armando_ Gonçalves Costa

- (1771/92), Alberto Hofflnann ( !7AR/92). Lysâneas Dias Maciel
,(1800/92), Marinaldo de Araújo Carva!h<i (1773192), ]brge
Cordeiro Leite (1774/92), Antonio Severiano da Cãmara Filho
- (1762/92), Amílcar Alves de Queiroz (1786192), Benedicto
GeraldO Cavalcante de Vasconcelos_ (1977/92), Fernando

Sant'_Anna (1849/92), Henard de Moura Saldanha (1808192),
- Antonieta Perçira Leite Figueiredo (12p/93), Arlinda Basto
Jório de Barros Carneiro (1837/92), José Conceição Barbo~a
Tavares (1845/92), José Coutinho Araujo (1838/92), Miguel
Delpech (1989/92), Arnaldo Vieira da ~Uva (099193 ), Delva
Arcanjo de Souza (1848/92), Norberto Harald Schmidt
de Oliveira Godinho e ldalina de Oliveir~ Godinho (1765/92),
Irene Guerizzi Alonso (1884/92), José CarloS Alves doS SantO$
,(1522192), Paulo Rubens Mandarino (182192), Paulo Mincarone (1825/92), Regis de Oliveira (1814/92); Gilberto' Fernan(046/93),Jupira Marques Monturil (061/93), Maria de Fátima
des Alves (1782/92 e ~843/92), Sônia Vera -cruz da Costa
Costa(088/93), Maria Lino da Silva (087/93), Maria das Graças
(1829/92), Alice Maria Rodrigues Aguiar (1841192), Antonio
Santos (1883/92), Solon Borges _dos Rei& (111/93), Wanderley
José de Souza Machado (1844/92), Benjamim Farah (797/92),
Rosa Vinhal (033/93), Wilson Nery Rodrigues(l891/92),BalHelena Vilas Boas da Silva (1866192), Francisco Miguel Lopes
bina de Azevedo Coelho (117/93), Rosangela Magalhães Mesda Silva (1852192), João AI ves Pimentel (1842/92), Antonio
quita (158193 e 202193), Cydia de Oliveira Coelho (157/93),
Maria Helena da Paz Coelho e filhos _(179/93), Didima de
José de Lima (1805/92), Lycurgo Leite Filho (1889/92). AntoAquino Xavier (209/93 ), Geraldo José de A!méida Melo . nio de Lisboa Machado (1869/92), Geraldo Majclla Mello
(213/93), José, Soares Campelo (2Q1/93), Ney Madeira · Mourão(l871192), Pedro Arthur Sampaio (1742/92), Pedro
de Lucena Dias (1853192), Jolimar Corréa Pinto (1914/91),
(136193), Sebastião Aurelio Rovo (167/93), Evelin Ve,ra Renàte Gottsçh_alk Resegue (753/92 e 368/92), Teíhinha Lemos
Nabór Tapajõs Caldas (1858/92), Pedro Vitor Mafra
de Souza (269/93), Lício de Almeida Castro (268193T, -Maria
(1781/92), lnadi Lima Cesário da Silveira (1817/92);' Adiléia
Rosálio Rodrigues Custódio (218793) e Amine Daou Lindoso
Gonçalves Gomes da Silva (1854/92), Afrísio Vieira Lima
(314193); b) -de revisão de pensão~ Ruth Brandão de
Filho (1834/92); Alceste Almeida (1886/92), Alcides Freitas
Filho (1892192), Aloisio Vasconcelos (1888/92), Antonio AgilAzevedo (281/93); c)- de averbação de mandato- Aloizio
do Cavalcante ( 1878/92), Antonio Ricardo Moreira da Souza
Santos (1890192), Ângelo Mário Peixoto. de Magalhães
(1832192), Antonio Ueno (1700192 e 1791192), Eduardo Jorge
(049193), Luiz Tadeu Leite (1993/92), Joaquim Sucena Rasca
Martins Alves ( 1839192), Edvaldo Pereira dos Santos
(1877/92), Raquel Candldo e Silva (1938/92), Feres Osraia
(1826192), Elizabeth Therezinha-Valoci (1801192). Erles JaNade r (173/93) e Nelson Marquezeli (330193); d) -de integranner Costa (1828/92), Francisca Dalva da Silva (1819/92), Halização de carência --Alderez Silva Dantas (131/93), Aloizio
roldo de Moura Saldanha (1847192), Joaquim da Costa
Santos (008/93), CesarMaia (019193), Eduardo Pinho-Moreiar
(1758192), João de Deus França (1833/92), João Florêncio
(007/93), Osório Leão Santa Cruz l\05193), Renato de Mello
Cavalcante (1783/92),José Roberto Magalhães (1859/92), MiVianna (032193) e Rubens Bueno (005/93); e) -de contrilano Campelo de Arag_ão (1810/92), Ney Lopes de Souza
buição por afastamento temporário --Virgínia Ines Abadia
(1827/92), Olavo de Souza-Ribeiro (1778192 e 1876192), Paulo
Pompeu (283/93) e José Eduardo de Andrade Vieira (290/93);
de Almeida ( 1855/92 e 1885/92), Pedrode Carvalho Rodrigues
!) -de auxnio-funeral- Didima de Aquino Xavier (211193),
(1823/92), Prudêncio Serra Rodrigues (1868/92), Ronaldo BaJulia Vaena Steinbruch (1745/92), Rosangela Magalhães Mestista de Araújo (1011192), Rubens Souto Pereira (1956/92),
quita (203/93) e Wanderley Rosa Vinhal (071/93); g) - de
Vanderlei da Silva (1846/92) Walter Bernardes Nory
inscrição de segurado facultativo - Gisnei Alves Campos
(1915/92), Wilson Müller Rodrigues (1912/92), Walter Pereira
(1870/92), Adilson Gonçalves de Macena (186'7/92), Francisco
Oliveira da Costa (052193), Ralph Campos Siqueira (085193),
(1952192),José Sandoval Muniz Sobrinho (1879/92), LuizPauMargarida Ferreira Lima (089/93), Vera Lúciã D' Alto Manzolo Bastos Serejo (1875/92) Éur!co Bartolomeu Ribeiro
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(1874/92), Haroldo Sanford Barros (1930/92), Irma Passoni ,,da ~Uva (1948/92), Geraldo Gurgel de Mesquita (1895192),
(1897/92), Luno Aurélio de Lima Barbosa (1850/92), Aurea .Amílcar Alves de Queiroz (1931/92), Vencez Rodrigues Alves
(!9401n); José Hugó Mardini'(1985i92),'úiiberto Fernandes
Ferreiar de Souza Silva (1861"92), Benliur Correa(J905/92),
Alme!ina Pereira de Andrade (1864/92), MáríaMadalena PínAlves (1950/92);-Pállla Francinete Trindade de Queiroz
(1907!92), Pedro Alves de Freitas (Ol0/93), Alice Francisca
to de Andrade(1831/92), Manoel Alves Monteiro (1856/92),
Eliane Alves de Matos (003/91), Francisco Itama{Machado
dos. Santos Ribeiro (016/93), Sonia Tereza Ramalho Ferreira
(1880/92), ElenirTerezinha dos Santos (1917192), Regina Coe(1857/92 e 1906192), Raxmundo Urbano (1994/92), Wagner
li d,o Nascimento Vale (1899/92), Claúdia Gama Franco MonMoreira Cavalcante (1863/92), Alcidcs Freitas Filho (1961/92),
Joaquim Evangelista Barreto (1_860/92). ValdemirPereira Rotenegro (1896192), l'érix Antonio Orro Fillio (1908/92), Hugo
cha (1944/92), Hamilton Balão Cordeiro (1658192), Octávio . Napoleão do Rego Neto (1933/92), José Coutinho Araújo
(1921/92), José Silvério de Castro(1865/92), Dirceu Ventura
Cesário Pereira Júnior (1851/92), Maria da Conceição Azevedo (1862/92), Henrique Maurício Fanstone (1910/92),Joce- . _Teixeira (1004/92), Selviria Afonso Gaivão (1882/92), Maria
lyno Emílio de, Carvalho (113/93), Cléa Marina ,Cunha de
]'!e li de 'Santana e Lira {1943/92), Luis Geraldo Santos Nascimento (1927192), Jose Moura Neto Ferreira da Silva (1911192),
Menezes (083/93), Dejaldo Bandeira Goes Lopes (092/93),
José Paixão dos Santos (1946192), José elo Rego Maciel
Pedro Vitro Mafra (119/93), Juarez Pereira (152/93), Paulo
(1958/92), Olmerindo Ruy Caporal (1965192), José Parente
José de Oliveira Evangelista (124/93), Heleria Vilas Boa~ ~or
ges da Silva (122/93), Raímmido Porfírio da Silva (026/93),
Frota (1942/92), Francisco Batista Maciel (1898192), Manoel
Maria Betânia Ferreira Maia (153/93), Mauro Evangelista EsRaimundo de Souza (1894/92), Stélio Dias (1941192), Fernanteves (123/93), Ginaldo Inácio de Araújo (081/93), Maria Lúdo Alberto Diníi (1903192), Zácharias Emiliano Seleme
cia A. de Oliveira (015/93), Marcos José de CamposLima
_(065/93), Antonio de Lisboa Machado (030193), Mercio Céci(095/93), Altevír L~~I (127/93 ), José Luiz Vie_ira Xayier
lío (078193), Afrísio Vieira Lima (051/93), Alberto Luiz Brassanini (061193), Seb,astião dos _Reis (021193), Marinaldo de
(080193), Prudêncio Serra Rodrigues (086/93),,Jane M~ssina
Araújo Carvalho (004/93), Nilson Romeu Sguarezi (031193),
Fragoso (075193), Zilá Dias (125/93) Antonieta Pereira Leite
S!grid Tapajós TáVOTa/R_icardo FrederiCo Secco Távora
Figueiredo (141/93), MiJton Bezerra Cabral (1820192), Paulo
Rubens Mandarino (1924192 e 1939/92), AliriaRodrigues Cor(1920/92), Maria Betânia Ferreira Maia (056193), Clemente
rêa (1997/92), ZacariasEmiliano Selcme (1974192), Nancy de Sousa Fortes (057/93), Regina Lilian Leitão de Carvalho
(006/93), CirenePessanha Machado (068193), Gilberto Ferde Lourdes Salgado Lins (1980/92), Mar.celino Tavares de
nandes Alves (027/93), Gonçalo de Meto Araújo Farias
Araújo (1925/92), Oséas Cardoso PAes (1991/92), João Perei(011/93), Ney Gonçalves (060/93), Omar Alves Abbud
ra dos Santos (1982/92), Paulo Roberto Baptista Lopes
(012193), Afrísio de Souza Vieira LimaFílho (1964192), Amíl(1960192), Teofanicc V. Amorim (1983/92), Luiz Carlos Rodrigues Teixeira (1937/92); Joáó ode Deus França (1970/92),
car Alves de Queiroz (044193), Edi Siliprandi (063193),Paulo
Luiz Gonzaga Lopes Costa (1984192), Raimundo Porfírio da
de Almeida (009/931, Maria Iracema Saboia Fonseca (058/93),
Austregésilo Ribe"ir-o de Mendonça (037/93), Geremias de
Silva (1963192), José .Silvério de Castro (1918192), Joaquim
Elias de Lima (1975/92), Mário Fr3ncis_C9 dos- SantOs
IvJattosFontes (064/93), Jair Alves Soares (079/93), Joana
Darek P. do Nascimento (062193), Francisco Miguel Lopes
(1947/92), Pedro Alves Evangelista (1969/92), Paulo Castro
Ribeiro (1928/92), Joaci Muniz (1887/92), Maria José dos Sanda Silva (050193), Valmir da Silva (029/93), Norberto Haraldi
tos Resende (1976/92), Analia Rosa de Jesus (1840/92), Urba- Schmidt (118/93), Maria da Conceição Azevedo (189/93), Luiz
Carlos Leal Braga (1499192), Lycurgo Leite Filho (162193),
no Inácio dos Santos (!923/92),Luzia de Sou~~ G,0doi
(1957192), Raimundo lima Soares (1972/92), José Alberto FoOctávíf? Çe~ário Pereira J_~t.·lior ((i~~:~3), João Alves Pimentel
(132/93), OséasCardoso Paes (Dlt93),PedroArthur Sampaio
gaça de Medeiros (1990/92), Rômulo Cavalcante Braga
(115193 e 145/93), Nilson Vianna da .Silva (098/93), Raimundo
(1916/92), Maria Cristina Bitcncourt de Sá Ponte (1979/92),
Antonio Machado França (1981/92), Deraldo Ruas Guimarães _Nonato Rodrigues Çordeiro (101/93), Inadi Limà Cesário da
(1968192), Francisco de Assis Jsidio (1955192), IvoneteAndra- Silveira (142/93), Judith Muniz Barreto (134193), Maria Elizabet Neves(133/93), Luiz Go,nzaga Malveira (178193), Doralice
de da Silva (1962/92), We>ley Sidou Pimentel (19'77rnp;:üsabeth Therezinha Valocci (1971/92), Ge11oveva Maria Almeida - Fe~reira de_ Oliveira Baía (094/93), Edvaldo Silva -Borges
(130/93), Claudio Rodrigues da Silva (103/93), FranciscoAives
de Oliveira (1953/92), Ruben da Silva Bento (1922/92),José
de Almeida (232193), Rosina Andrade Neirelli Cardoso
dos Santos Freire (1967192), José Thomaz Nonô(l954192),
(091/93), Clemente de Sousa Fortes (230/93), Regina Mor~ira
Nelson Morro (1919192), Marcos G. de Cerqueira Lima
Suzuki (069/93), Maria do Socprro de Araújo (146193), Con(1872/92), José Carlos Sabóia (1949/92), Vasco Furlan
(1929/92), José Roberto Magalhães Teixeira (1936/92), Olavo ceição Luíza de Farias (149193), Miguel Teixeira Soares l'llho
(199/93), Afrísio Vieira Lima Filho (138193), Marcus Vinicius
de Sousa Ribeiro (1909/92), Iracema Di Benedito Kemp
Goulart Gonzaga (090/93), Joaquim Raimundo Correía de
(1973/92), José Fernandes de Lucena (1951192), Hebcr AntoSouza (i12/93), Benedito Vakson Ribeiro (128193), José de
nio Teixeira Monteiro de Barros (1901/92), Ane!de Rocha
Oliveira Cardo.so n0?/93), Joaquim Pinto (096/93), Luzia de
de Deus (1988/92), Petrus Elesbão Lima da Silva (1986/92),
Souza Godoy (114193), Juarez Mariano de Almeida (022193),
Ivo Vanderlinde (040193), Zacharias Emiliano Seleme
Airton Dantas de Sousa (097/93), Alaor Barbosa dos Santos
(1704192 e 1780/92), Jorge Cordeiro Leit~ (043/93),Benjamin
(116/93), Cassio Ruy Caporal (106193), Geiza Marli Soares
Miguel Farah (054/93), Lycurgo Leite Filho (041/93), Nifnafy
Lopes Ribeiro (077193), João Abrahão Sobrinho (018193), Ribeiro (129/93), Mãrize Cristina Tavares (143/93), Adauto
Ovídio José dos Santos (034/93), Gilberto Faviciro (013793), Paes-de Andrade (104193), Nelson Joaquim de Oliveira
(121/93), Antonio Geraldo de Azevedo Guedes (142/93), EuMirían dos Santos Medeiros (025/93), Moise·s Ramos L.opes
(066/93), José Walter Pereira Barbosa (045/93), Wilson Ro- ler Esteves Ribeiro (156193), Renauli Mattos Ribeiro (059/93),
aldo MoraesFilho (014/93), Eurico Bartolomeu Ribeiro Raul de Sousa Reis (214/93), Moisés Julio Pereira (233/93),
(024193), Maria José Lira Barbosa (035/93), RaimundÕ.Gomes José Sega! Marrara (170193), José Ribamar de Andrade

4522

Quarta-feira 19

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

(110/93), Antoni6 da Costa Gomes (204/93), Alberro Hoffrnann (166/93), Josias Ferreira Leite- (24tf93), Araccly de l'aula (215/93), Francisco Pinheiro da Rocha (231193), Menandio
Minahin (1987/92 e 161193), Sebastiã0."'ndradeJ248/93), Jabes Souza Ribeiro (251/93), Mário Bra&ã Ramos (073193),
Milton Teixeira de Figueiredo (055193), Ana· Pacheco
(1978/93), AfrísioSieira Lim" (139193);Euclides Scalco
(168/93), Renato de Almeida Checmont. (163/93), Marcelo
Brandão de Araújo (194/93), Luis Gonzaga Barros Coelho
(164/93}, José Gouveia Pereira (183/93),'-Nilo Correia Liina
(165/93), Marilena Terczinha Gomes (187/93), Maria Helena
da Costa Silva (186193), Rosanc Bortechia Araújo (196/93),
Paulo Martins Robinson (154/93),. HUgo Ca"alho Vieira·
(222/93), Henard de Moura Saldanha (182/93), Delfiho Costa'
Zanlorenci (155/93); Ilda Josefa Elias Campos (184193), Maria
L ·
)
úcta_A. de Oliveira (180/93 , Reben ela Si_!va Bento (171193),
Paulo Delgado (258/93), José Aldo dos ·santos (140/93), J.
Justino F. Alves Pereira (190/93., LySáneas Dias Maciel
(192/93), José Parente Frota (226/93, Kleber Bastista d~ Souza
(225l93), Octávio CesárloFerrc1ra Júnior_(224/9~}._ Nilso Romcu_Sguar.ezi (191/93). ltagyb~ José de Oliveira (216793);.Eudes Gome_s de _Oliv~ira (220/9~), João- Carlos de~- de Caflí
(171193), Ignácia Baptista de Alcântan\'(242/93), LuJi ·Gonzaga Malveira (263/93), Raimunda Porfírio- da Silva (198/93);
Ana Maria Nerí Fraga (195/93), Aila Lúcia Zu:qui Lisboa·
(185/g3), Joaquim Elias de Lima (219/93), José Luiz'VieiraXavier (227/93), Manoel Vitorinc Jorge de M. Lisa (177/93),
Leonesio Fenando Vieira (169/93), Jorge Wilson Arbage
(239/93), Antonio dos Santos Soãre_s CaValcante (236/93),
Germano Rigotto (240193), Waldwin Bucno Netto (193193),
Murilo Pauli no Badaro (076193) e 205193) Jócelytio Emilio'
de Carvalho (262/93), José Alves de Oliveira (254/93),Adílson
Domicias Bernardes (082/93), Maria Lúcia Pinheiro de Oli-veira (217/93), Sivalda Leite de Moraes-(252!93), Sartc,lra M~fia
de Azevedo Regis Miranda Duque (223/93), RoÇert·o Pereira
da Silva (207/93), Lia Solange Gasparetto Camargo (29-1/93),
Ivete dos Santos Silveira (297/93), Edison Miiã:Tida-aa Cruz
(265!93), Antonio Olayo de Almeida._(264(93t DeraldO Ruas
Guliiãrães (260/93), Maria de Fátima Carneiro Cavalcante
(174/93), Olga Maria Fereira Porto (2b6/93)-:-TõSé Aldo dos
Santos (197/93), Moacir Micheletto (276/93), Matheus José
Schimdt (247/93), Abel Sousa Soares (210/93), José Alves
do Nascimento Filho (221/9~). Olinda da Silva Parente(212/93) Zacha.rias Emiliano Seleme (287'193), Ester~Almeida
Valadares (305/93}, Horácio Rocha Motta (345/93), Maria
Tereza nSoares Ou lei (284~93), José. Maria -N. Miranda
(259/93), Antonio Ribeiro Pinto (294/93), Maria Nely de San-tana e Lira (256/93), E li o José Nascentes (309/93), Luiz Carlos
Reze ride (2551_93_), Adiléia Gonçalves Gomes da Silva
(200/93), DelsitaFerrari (245193), Ana da Glória de Siquera
(261193), Francisco das Chagas Aragão (249/93), Maria Felizarda S. Coelho (296/93), Clemente de Sousa FQrtes (331/93),
), Selviria Afonso Gaivão (257/93), Zilá Dias (273/93), Aurea
Ferreira de Souza_ Silv? (~07/93), Luio~ Paulo G'arcia Parente
(246/93), José Sega! Marrara (266/93), Ana Lúcia Ayres Kalume Reis (298/93), Marilúcia Chamarelli (304/93), Ney Gonçalves (275/9"!')"; "Edilenice Jovellina Líma Passos (303/93),
Franklin Albuquerque Paes (279/93), A[r_ísíO de Souza Vieira __
Lima Filho (299/93), Maria Rosália Rodriguês Costa Araújo(175193), AntQnio da Costa Gomes (372/93), Jósé Thomas
Nonô (280/93), Nelson Morro (373/93), c Ivo Mainardi
(286/93), foi iitdefcrido o pr-ocesso de auxílio~do_en_ça de Cleide
Soares Pires Ribeiro (042193). Em seguida, o PreSidente, de-
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clai-arido ser esta a última Reunião-da-5uà administração, ãprov,eitava desta oporhi.ri.idãde p~ra ConSi'ghat na A:ta dos trabalhoS--sua giatlãã<:)a.tbdos' quantos o ajudaram·nesta tarefa.
Agradecia- aOs Senlióres Conselheiros pela dedicaÇão e o apoio
que -s-empfe reCebeu. Agraqeceu também aqs servidores do
IPC pela dedicação e o carinho que todos o[ereciflm. no ~ia-a
dia dos seus ofícios. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a Reunião às treze h-oras c trinta m-inutos~ E, para ·constar,
eu, Raymundo Urbano, Secretário, 1avrei a presente Ata qu~,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente..
- - -- ·.
·
· INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSISTAS
AI d 31 , R
.. da A
blé' G 1 0 d' · · ·
a a · eumao · ssem ta era r marta,
realizada em 14 de abril de 1993
Às dez horaS do dia quatorze de abril do ano de um
mil riovecentos e iloVenta e três, no Auditório Petronio Portela, com a presen-ça do Se,nho~ ?resi~ente Dêputadb Domingos
Juvenil. do Vice-Presidente Senador WifsOn. Martins. dós· Segürádos- óbrigatórios, f~c~itàtiVcls_ petlsioniStas,- realiZou-Se
--a 31a Asseffibléia Ge.i:'ãl Ordinária do Instituto de Previdência
dt;}s· Congressistas_ . . .:. .:IPC, para, conso·ante-ó.disposto rio artigo
dezesse.is, iteils r eda Lei n~ '7~087/82~ combinados com
o irdgo 6 9 do Regulamento B~sico do IPC, tomar cohhecimento do Relat.ório- do Senhor Presiderlt·e· r·eferentc aO exercfêiO-findo e eleger o Conselho Deliberativo para o biênio
de um mil novecentos e noverita e três/um mil novecentos
e ~noventa e cinco. Aberta a Sessão, o Senhor Presidente,
Deputado Domingo~ Juvenil; prócedeú à leitura do Relatório,
que será publicado à parte. A seguir, decl~rou por iniCiada ·
a vOt:ição cOni término psefiXado para <:\S d~zessete hpras.
Dilia·n·te O proCesso de- votação, o Presidente e o. VjGe~Pre
· síçlerite "afas~ara1:11-se do recinto', passando a presidência dos
trabalhos da Assembléia para o Doutór Raymundo Urbano,
Consultor Jurídico do lPC. O processo de votação decorreu
· com normalidade. Às dezesseis ho.ras ~ tri11ta minutos o Preside.nte Deputado Domingos Juvenil reassumiu a concluçaõ _dos
trabalhos. As dez~ssCte horaS, 'o-Presidente deu por enc~t:rado
o processo de votação,.convidando para esc!Utinadoreso os
Senhores Luiz Gonzaga Malveira e Evaldo Cailos Bezerra
da--costa, todos, seguntdos. do IPC. feita a apuraçã'o, ·veiificou-se o seguinte resultado: total de .397 votos, todosyiílidos.
O total de votos conferiu com o número de sobrecartas de'positadaS ria uma e com o número de volantes. Por ter concorrido
ape·n:as uma Chapa, todos os candidatos, titulares e suplentes,
obtiveram o mesmo número de votos. Foram eleitOs membros
titulares os Senadores Nabo r Júnior, Ronaldo AragãO; Carlos
Patrocínio e os Deputados Waldir Guerra, Ângela Amhi,Prisco Viana, Aloisio Vasconcelos, Vital do Rego e AriostO Ho~
·!anda. Como membros suplentes, elegeram-se os Senadores
Josaphat Marinho, Cid Saboia, Deputados Aécio de Borba,
Dejandir Dal Pasquale, Nilson Gibson, Sígmaringa Seixas,
Doutores Henrique Lima Santos, José Antonio digo Antonio
José de S. Machado e Adolfo Gomes de Carvalho. Encerrada
-a apuração, ante o resultado o Presidente proclamou nomlrtal-mente todos os eleitos. Em seguida, comunicou aos presentes
Que a poss·e e transm-issão de cargos do Conselho Deliberativo
recém-eleito, bem como do Presidente e Vice-Presidente já
eleitos na Sessão do dia 31 de março de 1993 pelo Senado
Federal, será realizada no dia quinze de abril de 1993, amanhã,
às dez horas, ·na sede do InStitUto. Nada mais havendo a
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nistração. declarando~se vitoriosos,_e~ face dos avanços alcançados. Agradeceu aos .membros. do Conselho Deliberativo
de sua gestão, beoi coino aos Tesoureiros e -a todos os servid':res ?o IPC pelo. apoi~ e s-olidariedade com que senipre
Presidente.
contou de t~dos. Cçnclumdo, disse estar convicto de que o
IPC~_Jlas maos hon-estas e honrada_s dos seus sucessores ·se
Seguem Assinaturas.
firmará na função ,social a qu_e- se ·propóe com vista à 'sua
INSTITUTO OE PREVIDÊNC-IA
peren~dad: .. Em seguid_a, o fres~dente Deputado DomingoS
DOS CONGRESSISTAS
Juvenil sohcit~u ao pres1dente ele1to, Senador Wilson Martins,
para fazer a leitura-de Compromisso de Posse, ·o que foi feito.
Ata da 8• Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
Es!e mesmo compromi~so foi prometido pelo Vice~Presidente
do IPC, realizada no dia 15 de abril de 1993,
·eleito, Deputado Manoel Castro. Continuando., o Presidente
para dar posse aos novos dirigentes eleitos para o biênio
Domingos Juvenil determinou ao Consultor Jurídico do IPC
!99311995
Doutor Raymundo-tlrbano, fazer a leitura do Termo de Pos_se:
o -qu-e· foi feito. ·Após a leitura deste termo seguiu~se das
Às dez horas e trinta minutos do dia quinze_·de abril
assinaturas do Senador Wilson Martins (Presidente) e do Dedo ano de um mil novecentos e noventa e três, reuniu-se
f'utado Manoel Castro (Vice~Presidente). ApóS: essas assina~
extraordinariamente o Conselho Deliberativo do InstÚuto de
toras_, o Presidente. Domingos Juvenil declara empossados os
Previdência dos Congressistas- IPC, em·su-a sede 1 situa9a
no Anexo I da Câmara dos Deputados, 25 9 andar, sob a presi~ ~-novos Presidente e_ Viée~Presidente do IPC transmitindo os
cargos simbolizado,por um cordial abraço.' Nesse momento
dência do Dcputado:n?in~~gos JuV~~il, co~ a presença d_os
~lodiram muitas palmas. O Senador Wilson Martins, já inves~
senhores Conselheiros Senador Josaphat Marinho, Deputados
tido do cargo de presidente do IPC, convidou oSenador Nabor
Aloisio Vasconcelos, Manoel Castro, Carlos Benevides e do
Júnior. para que eni nome de seus pares, Cohselheiros DelibeDoutor Henrique Litna SantoS. Presentes tambéin o senã.dor
rativos, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária realizada
Wilson Martins e o Deputado Manoel Casti-õ; á~spe'ctiv3mellie
no dia_ 14 de abriV93, fizesse a leitura_c:Je Comp;omisso de
Presidente e Vice~Presi~ent~ eleitos pelo Senado Federal, na
Posse. O _que foi feito. Após essa formalidade, o Presidente
Sessão do dia trinta de março/93, para o biênio !993119!15,
Senador Wilson Martins declarou empossados todos os Consede conformidade com os artigos terceiro e quarto da Lei sete
lheiros eleitos para o biênio 93/95, que asSim ficou cOnstituído:
mil e oitenta e sete, de 29 de dezembro de 1982. Em- Se
Membros Titulares: Senadores Nabor Júnior Ronaldo Ara~
tratando de uma reunião extraordinária, onde a-a paUta cons~
gão, Cario~ Patrocíni'o .. Deputados Ângela' Amin, Waldir
tava a_ posse e transmisSão- de cargos dos novos diri:.gentes
Gue:ra:, Pnsco ~ana, Aloisio Vasconcelos, Vital do Rego
recém-eleitos, esta Reuníão foi bastanté corico:ITida, "dest"acárie Ar_IOsto H~Ianda; Membros Suplentes: Senadores Josaphat
do~se, dentre outras, as pre-senças dos Senadores Ronan Tito
Mannho e Ctd Saboia. Deputados Aécio de Borba, Dejandir
Gilberto Miranda, Deputado Gcddel Vie.ira Lima, President~
Dai Pasquale, Nilson Gibson, Sigmaringa Seixas e os Doutoda Associação Brasileira dos ex~COngrcssistas Dr. Geraldo'
res Antonio José de Souza Machado, Henrique 'uma Santos
Guedes, Presidente da Ascade Sr. José Romero Pereira, Pres'i~
e -o Senhor Adolfo Gomes de Carvalho. Em seguida o Presidente da Assefe Sr. Ruy Mareio de Almeida, JOi-nalisça)oão
dente, saudando todos os presentes, iniciOu--seu .discurso de
Orlando Barbosa Gonçalves, Doutor Leopoldo Cesar Fontenele, Dr. Josias Leite, membros do Conselho Deliberativo - posse. _Dentre outras expressões, o Presidente recém~empos
sado disse ser uma grande honra para si, aSsuitiii:" os--destinos
recém-eleitos nas Pes~oas· do_ Senador Nabo r Júnior, Depu~
desta Instituição que. pâssa por um momento saudável e de
tactos Waldir Guerra, Angela Amin. Presentestambém, represaneamento, dado ao trabalho desempenhado pela adminis~
sentantes do Banco do Brasil, Caixa Econôrriica Feâerai Cretração que sai, pelos seus Conselheiros, pelos seus servidores.
direal, Banespa, Banpará, representantêS do Semldo F~deral
?isse ta:nbém que a sua grande meta de administração, será
e da Câmara dos Deputados e muitos jornalistas. Verificado
mformatlzar o IPC, a fim de torná~lo moderno célere e eficaz
o quorum regimental, foram abertos os trabalhos. O Presi~
Di~se qUe nunca exerceu cargo de maneira auÍoritáriã. E qu~
dente Deputado Domingos Juvenil concedeu a pala-vra ao
vai proceder desta mesma forma aqui no IPC fazendo uma
primeiro orador inscrito, ex-Deputado Geraldo Guedes, atu3f
administração democrática, transparente, volÍada principalPresidente da Associação Brasileira dos ex:~CongreSsist3:s. Estemente para os segurados e para o fortalecimento desta Instituiorador, num discurso emocionado, agradeceu ao Presidente
Ção. Finalizando, agradeceu a presença de t'odos e rogou a
Deputado Domingos Juvenil a consideração que serhpre teve
Deus pela felicidade desta Casa, deste Congresso, deste País.
para com a Associação que preside, enaltecendo os avanços
(Muitos aplausos.) Em seguida o Doutor Raymundo Urbano
alcançados pelos segurados do IPC nesta gestão que está se
fez a chamada nominal de todos os Conselheiros Deliberativos
ando. Continuando, dirigindo~sc para o Senador Wilson Marrec~m-empossados -parã asSiilarem o livro cte -presença. Nada
tins, relembro~ fatos que marcaram a sua vida política e admima1s havendo a tratar, foi encerrada a Reunião às 12h15min
nistrativa, afirmando em seguida que a vida do amigo Wilson
(doze horas e quinze minutos). E, para constar, eu Rayrn.Undo
Martins foi sempre alicerçada na moral e probidade, desejan~
Urbano, Secret~rio, _lavrei a presente Ata que, depois de lida
do~ lhe uma profícua administração à frente dos destinos desta
e aprovada, sera assmada pelo Senhor Presidente.
Instituição. Em seguida o PreSidente Domingos Juvenil fez
um resumo sobre os principais fatos ciue marcaram sua admi(Seguem-se Assinaturas.)
tratar. o Presidente deu por encerrada esta 31- Ass_embléia
Geral Ordinária às dc;zcssete. horas e vinte minUtos. E, para
constar, eu RaymundQ Urbano, Secretário, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Serihor
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 92• SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 1993
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Primeiro Secretário da CâiJlara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetes:
_ __ _
-Projeto de Lei da Câmara n'' 97/93 (n' 1.224/88,
na Casa de origem), que dispõe sobre a instalação do_S;iste. ma de antenas por titulares de licença de Estado de Radiocomunicações, e dá outras providências;
-Projeto de Lei da Câmara n' 98/93 (n' ,2.827/92,

-Projeto de Decreto Legislativo n• 13, de 1993 (n'
194/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre Transportes Aéreos regulares, celebrado
entre o Governo- da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Portuguesa, em Brasília, -erri 7 de
maio de 1991.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 14, de 1993 (n'
219/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
d<;l _Con.yenção Interamericana sobre Conflitqs de Lei em
Matéria 4e Cheques, concluíd~- em Moilt~vidéu,_.em ~ de
maio de 1979,d:urante a II Conferência Especializada Interamericana de Direito lnternacionãl Privado. ~-

1.2:2- Pareceres ~
Referentes às seguintes matérias:
_
art. 180 do Decreto-Lei n' 2. 848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.
,
-Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1990, que
dispõe' sobre _a Política_ Nacional de_ Cçntservação e_ Uso
-Projeto de Lei da Câmara n' 99/93 (n' 3.464/92,
na Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente da R6PU- --Racional de Energia Elétrica e_ dá oi.itras pro_Vidêiiciãs.
-Projeto de Lei do ~Senado n• 159, de 1991, que
blica, que dá nova redação ao art. 81 da Lei n' 8.237,
isenta do ilnposto de renda os rendimentos auferidos_ a
de 30 de setembro de 1991.
quâlquei- título por pesSOa com~ :LdadC superfot a sessenta
-Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 'i993 (n•
e cinco anos, cxceto os de capital.
147/91, na Câmara dos_ Deputados), que aprova o texto
-Projeto de Lei do Senado n" 176 de 1991, que altera
do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o
a Lei n' 5.227, de 18 de janeiro de 1967; q~ue dispõe sobre
. Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de março de -a. pOlítica: ecóbômica: da borracha, regula sua execuçã_o e
-- - dá outras providências.
1991.
~Projeto de Decreto Legislativo n' 5, de 1985 (31-B,
-Projeto de Decreto Legislativo n' 11193 (n' 169/92,
de 1983, na Casa de origem), referente a concessão de
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
homologação de Ato do Conselho Monetário _Nacional,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
que autorizou a emissão de papel-moeda, no ano de 1981,
União Internacional de TelecomunicaçõeS, para·o estabeleno valor de Cr$150.000.000.000,00 (cento e cinquenta bicimento da Representação da UIT em Brasfiia, assinado
lhões de cru:~;eiros) _
.
em Genebra, em 8 de outubro de 1991.
-Mensagem n' 304, de 1992 (Mensagem n' 586, de
11,9-1992, na origem, do Senhor Presidente da República,
-Projeto de Decreto Legislativo n' 12193 (n' 177/92,
submetendo à apreciação do Senado Fe"deral pedido para
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
que seja àutorizada a celebração pela União, de contrato
relativo a Serviços Aéreos, celebrado entre p_ G:9vernõ
de assunção de dívida de responsabilidade da an,.tiga Emda República Federativa do Brasil e o Governo de Hong
presas Nucleares Brasileiras S/A - NUCLEBRAS, junto
Kong, em Hong Kong em 6 de setembro ~de 1991.

na Casa de origem), que aumenta as penas previstas no
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a entidades credoras estrangeiraS, lideradas pela Allianz
Aktiengesellschaft Holding, no valor de DM 9.136.800,00."
(nove milhões, cento e trinta e seis mil e oitocentos marcos
alemães). (Projeto de Resolu~ão _n~ 42/93_).
1.2.3- Comunicações da Presidência
-Abertura de prazo para tramitação e recebimento
de emendas aos Projetas de Decreto_ Legislativo n 9 ~ 10
a 14/93 e para oferecimento de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n 9 99/93, lidos anteriormente.
1.2.4 --Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n' 61, de 1993, de autoria
do Senador Cesar Dias, que dispõe sobre o cargo de Corregedor Regional Eleitoral e dá outras providências.
-Projeto-de Lei do Senado no 62, de 1993, de autoria
do Senador Júlio Campos, que ·altera o·lriciSO I do art.
11 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, para o
fim de permitir que se deduzam do imposto de renda gastos
com medicamento,lente, cadeira de rodas, prótese, colete,
aparelho audiovisual, livro escrito eril braile e serviço de
enfermagem.
-Projeto de Lei do Senado no 63, de 1993, de autoria
do Senador Levy Dias, que dá a denominação de "Senador
Vuolo" à ponte rodoferroviária sobre_ o rio Paraná~ entre
os Estados de Mato Grosso _d_o Sul e São Paulo.
-Projeto de Lei do Senado no 64, de 1993, de autoria
do Senad_or Álvaro Pacheco, que acrescenta artigo a Lei
n9 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que ''define os crimes
contra a segurança nacional, a ordem política e social,
estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências.
1.2.5- Leitura de Proposta de Emenda Constitucional
- W 5, de 1993, de autoria do Sr. Cid Saboia de
Carvalho e outros, que altera o artigo 5", inciso LIX, e
128, 5Ç>, item II. alínea e, da Constituição Federal.
1.2.6- Requerimentos
- N' 473/93, do Senador Josaphat Marinho, solicitando licença-dos trabalhos da Casa, nos dias 20 e 21 do
corrente. Aprovado.
- No 474/93, do Senador Chagas Rodrigues, solicitando licença dos trabalhos da Casa, nos dias 20 e 21 do
corrente. Aprovado.

1.2.7- Oficios

- No 020/93, do Presidente da Comissão de" Assuntos
Económicos, comunicando a rejeição do_ Projeto de Lei
_rlo Senado n9 159, de 1991, de autoria do Se~ador_N~lson
Wedekin, que isenta do imposto de renda os rendimentos
auferidos a qualquer título por pessoa com idade superior
a sessenta e cinco anOs, exceto os de capitaL
- N• 021/93, do Presidente da Comissão de Assuntos "
Económicos, comunicando ã aprovação do Projeto_de Lei
do Senado n9 176 de 1991, de autoria do Senador Márcio
Lacerda, que altera a Lei n 9 5.227, de 18 de janeiro de
1967, que dispõe sobre a política económica da borraCha,
regula sua execução e dá outras providências.
1.2.8- Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que os Projetas de Lei do Senado n91 159 e 176/91,
sejam apreciados pelo Plenário.
1.2.9- Requerimentos
-No 475/93, do Senador Almii Gabriel, solicitando
autorização do Senado Federal para particip-ar, a -convite
da Organização Panamericana de Saúde/Organização
Mundial de Saúde, da "Reunión para-la Actualización de
la Legislación sobre Control_d_e_la Malaria en _los Países
-- de América Latina Miembros dei Pacto Amazónico y Gua~
temala", a realizar~se de 20 a 22 çle maio, na Colômbia.
-N'476/93, da Senadora Eva Blay, solicitando autorização do Senado Federal, para participar, a convite do
Governo da Bolívia, de SemináriO Internacional sobre Pol(:-__
ticas Sociais para a mulher em Países da América Latina.
.

.

1.2.10- Comunicação
-Do Senador Álvaro Pacheco, comunicando sua au~
sência dos trabalhos da Casa, no período de 21 a 31 do
corrente.
1.2.11 - Requerimento
-N• 477/93, do Senador" Cid Sabóia de Carvalho,
solicitando que seja remetido a esta Casa com a devida
urgência pelo Tribunal de Contas da União o resumo de
imputações da possível existência de processos, concluídos
ou não pela culpabilidade em que são indicadas, as entida~
des federais CJ.ue menclonã,- teferenteS aús e.Xefcíci9s de
1986 a 1990. Aprovado.
·
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1.3- ORDEM DO~DIA
.
.. ~
de Lei da Câmara n' 134, de 1992 (n'
2.797/91, na Casa de origem), que altera dis]JOsitivos da
~ Leift' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo
- RetificaçãO-do despacho iniCial, deixando o Projeto
CiVil, sobre o agravo de instrumento. Rejeitado após usar
de Lei do Senado n!' 172/92, de ser decisão_ terminativa
da palavra o Sr. Cid Sabóia de ~Carvalho. Ao Arquivo.
da Comissão de Assuntos Económicos, por conter matéria
-- Projeto de Resolução n9 1, de 1992, de autoria do
de lei complementar.
Senador Mauro Benevides, que cria a Comis-são de Fiscali- Retificação dos avulsos do Parecer n' 64193, da Cozação e Controle e dá outras providências, AproVado o
missão Diretora referente a redação final das emendas do
Substitutivo ficando prejudicado o projeto nos termos do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 39191 (n' 7 .1_27186,
Requerimento n 9 478/93. À Comissão Dii'etora para redigir
o vencido para o turno suplementar.
na Casa de origem).
Redação do vencido para o turno suplementar do·
-Recebimento do Ofício n' S/44, de 1993 (n' 445/93,
na origem), do Governo do Estado de Minas Gerais, soliciSubstitutivo ao Projeto de Resolução n~ 1/92, em regime
tando do Senado Federal, autorização para emitir Letras
de urgência. Aprovada: À' promulgação.
_
Financeiras do Tesouro_ daquele Estado, relativas ao giro
Projeto de Lei da Câmara n' 74, de 1993 (n' 4.562/89;
da dívida mobiliária, para o segundo SemeStre de 1993.
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú-Recebimento do~Ofício ri'-S/45, de 1993 (n' 242193,
blica, que transforma as Escolas Agrotécnicas Federais em
na origem), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, -autarquias e dá outras providências. Retirado da pauta
solicitando autorização para elevar temporariamente os linos termos do art. 175 do Regimento Interno.
mites de endividamento daquele Estado, em caráter excepProjeto de Lei do Senado n' 40, de 1992- Complecional, para contratar, com a garantia da União, operações
mentar, de autoria do Senador José Eduardo, que regulade crédito externo no valor de até duzentos e quarenta
menta dispositivos constituciona_is que eilunciam nOiinas
e oito milhões de dólares, para os fins que especifica.
sobre os pagamentos pelo Poder Público a seus fornece1.2.13- Apreciação de matérias
dores de bens e serviços, a_ssim como a executores de .obras,
-Requerimentos n'' 469 e 472, de 1993, lidos em
e dá outras providências. Votação adiada por falta de quosessões anteriores. Aprovados.
rum.
1.2.14- Discursos do Expediente
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
SENADOR GILBERTO MIRANDA- Análise da
-Requerimentos 475 e -476/93, lidos no Expediente
_
má gestão dos bancos estaduais.
da_ presente sessão. VotaçãO adiada por falta de quorum
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- O plaapós pareceres da comissão competente.
nejamento na administração pública brasileira. __
1.3.2_""':' DiscursQs após a Ordem do Dia
1.2.15- Comunicação da Presidência
_
SENADOR ÁLVARO PACHECO- Realizações
-COnvocação de sessão extraord-inária a realizar-se __c;lo Governador Freit~s Neto, do Piauí, com ê_nfase para
hoje, às 18 horas e 30_ mio_uto_s, com Ordem do Dia que
a implantação da Superintendência de Desenvolvimerito
designa.
_
do Extremo Sul do Piauí- SUDEX.
1.2.16- Discursos do Expediente (continUação)
SENADOR NELSON WEDEKIN -Defesa da PeSENADOR NEY MARANHÃO -Transcrição de
trobrás.
carta enviada por S. Ex• ao jornalista Zózimo a propósito
SENADOR LAVOISIER MAIA - Considerações
de matéria irititulada Três em Um, atribuindo a S. Ex~
a respeito do crédito rural e seu papel no processo de
a sugestão da criação de um únic_o-_ministérió, eriglobando
modernizaÇão da agriCultura brasileira.
as pastas da Cultura, Agricultura e Fazenda, publicada
no Jornal do Brasil, edição de 16 de maio corrente.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- ProgramaSENADOR ÁUREO MELLO - Aproveitamento
ção comemorativa realizada pela Prefeitura Municipal de
fluvial da Região Amazónica.
Feirª de Santana pelo transcurso do Centenário do nasci~
SENADOR NEY SUASSUNA - Justificando promente de João Marinho Falcão..
jeto de lei de autoria de S. Ex~. que disciplina a apresen1.3.3 -- Designação da Ordem do Dia da próxima sestação de den_únciã contra Servidor público civil da União,
são.
das autarquias e das funda-ções públicas.
1.4- ENCERRAMENTO
SENADOR_CÉSAR DIAS- Apelando ao Ministro
dos Transportes, Alberto Goldman, maior atenção à
2- ATA DA 93•SESSÃO, EM 19DE MAIO DE 1993
BR-364e a criação de uma representação do Departamento
2.1ABERTURA
de Estradas e Rodagem - Dr;!ER no Estado de Roraima.
SENADOR ESPERIDIAO AMIN - Desempenho
2.2-EXPEDIENTE
do prefeito da cidade de São Paulo, Sr. Paulo Maluf, como
2. 2.1 - Parecer
exemplo de iniciativa contra a crise.
t{e"ferente a segUinte matéria:
1.2.17- Leitura de projeto
-Mensagem n' 174/93, do Senbo.r Presidente daRe-Projeto de Lei do_Senado n~ 65/93, de autoria do
pública, submentendo à aprovação do Senado Federal o
Senador Ney Suassuna, que disciplina a apresentação de
nome do Sr. Geraldo Aguiar de Brito Viana, para compor
denúncia c_ontra servidor público civil da Uniã'o, das autaro Tribunal Superior do Trabalho.
quias e das fundações públicas.
1.2.12- Comunicações da Presidência
-Abertura de prazo por-cinco sessões ordinárias,'para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9
42/93, lido anteriormente.

-Projeto~
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2.2.2- Requerimento
-No 479/93, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, dos discursos dos Ministros Francisco Rezek e Luiz Octávio Galloti
na cerimônia de posse deste últinló ria Presidência do Supremo Tribunal Federal e do MiniStro Paulo Brossard na
Vice-Presidência, ocorrida no dia 12 de maio último.
2.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n' 435193, de autoria do Senador José Fogaça, solicitando a tramitaÇão conjunta do Projeto
de Lei da Câmara n' 156192, com os Projetas de Lei do
Senador n' 28191, 6 e 130192. Aprovada.
-Requerimento_ n~ 456793, de autoria do Senador José Fogaça, solicitando a tramitação conjunta do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n"243/91, com o Projeto
de Lei da Câmara n' 156192. Aprovado.
-Parecer n'-'76/93, da Comissão de Cortstituii;ão, Justiça e Cidadania, concluindo pelo indeferimento da solicitação
do Supremo Tribunal Federal para que esta Casa
dO Congresso Nacional conceda licença prévia a fiin de
processar o Senador Esperidião Amin, conforme dispõe
o art. 53, 1?, da Constituição Federal. Aprovado.
-Parecer 140/93, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n? 161193, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a Escolha do Sr. António Fábio Ribeiro, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
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Suplente de Ministro Classista Temporário, representante
dos empregadores, no triénio de 1993 a 1996, na vaga
decorrente do término da investidura de Alfredo Peres
da Silva Discurssão encerrada ficando a votação adiada
por falta de quorum.
2.3.1 - Discurso Após a Ordem do Dia
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Documento in·
titulado Protesto dos Contabilistas ao Senhor Presidente
da República, resultante da assembléia geral dos contabiliStas do Estado de Sarita Catarina, reàliZada no día 16
de abril próximo passado.
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.

2.4- ENCERRAMENTO
3- ATO DO PRESIDENTE
N' 2!!9, de 1993 (Republicação)
4- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL
- Edital de Convocação para Assembléia Ordinária
a realizar-se no dia 26 de maio de 1993.
5- MESA DIRETOA
6 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENETES
.

Ata da 923 Sessão, em 19 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior, Nelson Wedekin .e Rachid Saldanha Derzi
As 14 HORAS E 30 MINUTOS,ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista de
presença acusain o corriparecimento de 60 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamOS nossos trabalhos.
O Sr. 19 SeCretário prOcederá à leitura dá Expediente.
É lido o seguinte:

Affonso Camaigo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Álvaro
Pacheco _ Amir Lando _ Bello Pargª _ Carlos De'Carli _ Carlos
Patrocínio _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Dario ~
.EXPEi>IENTÉ
Pereira:_ DirceU Canleiro __ ElCio Álvares __.__~PitãCio -cafeteira __
Esperidião Arnin _ Eva Blay _J3a_ribaldi Alves Filhp _ Gerson
OFÍCIOS
Camata- _ Gilberto Miranda __ Guilherme Palmeira _ Henrique
DO SR. I• SECRTÃRIO DFA.
Almeida _ Humberto Lucena- _ flydekel Freitas _ Iram ~a!aiVa _
CÃMARA DOS DEPUTADOS
Irapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarin_ho ....,. Jção Calf!l~n _ Joã.Q
Eilcaminharido
à revisão do Senado autógrafos dos seFrança _ João Rocha _ J osaphat Marinho _ José Fogaça _ José
guintes projetos:
Paulo Biso!_ José Richa _Júlio Campos_ Júnia Marise _ Jutahy
Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lay_oisier Mai_a _ Levy Dias __
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 97, DE I993
Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Mansueto de Lavor _
(N• 1.224/88, na Casa de origem)
Márcio Lacerda
_ Marco_- Maciel .... Marluce Pilito _ Mauro
Dispõe sobre- a instalação do sistelna de antenas
Benevides _ Moisés Abrão ~ NabÕr Júnior _ Nélson C~eiro _
- por titulares de licença de Estação de RadiocomuNelson Wedekin _ Pedro Simon __ ____?edro 'l'eix~ira _ Rachid
nicações, e dá outras providências.
Saldanha Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito
O
Congresso Nacional decreta:
_ Ruy Bacelar _ Teotónio Vilela Filho _ Valmir Ca:mpelo _
Art. 19 Ao permissioná.rio de qualquer serviço de
Wilson Martins.
radiocomunicação é aSse_iurado o direito de instalação da
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respectiva estação, bem como QQ neçc;:ssário .s,s.tema ou
conjunto de antenas, em prédio próprio ou locado, observados os preceitos relativos às zonas de proteção de aeródromos, heliportos e de auxílio à navegação aérea.
Parágrafo único. O sistema ou conju~to de. antenas
deverá ser instalado por pessoa qualifícada, em obediência
aos princípios técnicos inerentes __ao assuntq, 9b~ervadas
as normas de engenharia e posturas federais_, estaduais
e municipais aplicáveis às constru_ções, escavações e_logradouros públicos.
___ _
Art. 2~ O permissionário de qU.ã:lqtier s-erviço de radiocomunicação é responsável pelas despesas decorrentes
da instalação do seu sistema oU conjunto de antenas, bem
como pela sua manutenção e p-or eventuais danos causados
a terceiros.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data- de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se. as disposições em contrário.
(Ã Comissão de Educação.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 98, DE 1993
(N' 2.827/92, na Casa de origem)
Aumenta as penas previstas no art. 180 do Decreto-Lei n\' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 180 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
"Art. 180. . .... ··-··--··-··-~···-~-----:-,_......Pena - Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos_
e multa."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3\' Revogam-se as disposições ·em-COntrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N> 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1940
Código Penal
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte
lei:
'
TíTULO II
Dos Crimes Contra o Património
CAPÍTULO VIl
Da Receptação
Receptação
Art. 180. Adquirir, receber ou ocultar, em proveito
próprio ou alheio, coisa que s-abe ser produto de crime,
ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, ·receba
ou oculte.
Pena-reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Artigo com redação detenninada pela Lei n9 2.505 de
11 de junho de 1955.
Receptação culposa
§ 19 Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza
ou pela desproporção _entre o valor e o preço, ou pela
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çondição de quem a-oferece, deve presumir-se obtida por
meio criminOSo:

·

---

Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou
multa ou ambas as penas.
§ z~ Receptação ~punível, ainda que desconhecido
ou isento de pena o·aidõr dQ Crime de que proveio a coiSa.
§ 39 No caso do §J 9 , se o criminoso é primário-pode
o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar
de aplicar a pena. No caso de receptação dolosa, cabe
o disposto no § 2• do art. 155.
§ 3• Com redação determinado pela Lei n• 2.505 de
11 de junho de 1955.
§ 4" No caso dos bens e instalações do património
da Uniã0 Estado,~MuDicípio, empresa concessionária de
- serviços públicos ou sociedade de economia mista adquiridos dolosamente: - Pena_- reclusão! de 1 (um) a (cinco) anos e multa.
§ 49 Acrescent3doPêia Lei n~ 5.346 de 3 de novembro
de 1967.
DECRETO-LEI N• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1940
Código Penal
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte
lei:
7

7

TÍTULO II
Dos Crimes Contra o Patri_môni!)
•••••••••••••••• ..., ••• •••.•• ••••• -·· •••••••

••«~

••

··~;.:_

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

CAPITULO VII
Da Receptação
~eceptação

Art. 180. Adquirir, i'eCeber ou ocultar, em proveitO
próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime,
ou inflüii para que -terCeiro, de boa-fé, a adquira, receba
ou oculte:
Pena- reclusão, de 1 (um) a (quatro) anos, e multa.
Receptação culposa
§ 19 Adquirir ou receber coisa_ que, por sua natureza
ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela
condição de quem a oferecer, deve presumir-se-obtida por
meio criminoso:
Pena - detenção, de 1 (mn) mês a (um) ano, ou
multa, ou ambas as penas.
§ 29 A recepção é punivel, aiiida que desconhecido
ou isento de pena o autor do crime d~ proveio a coisa.
§ 39 No caso do§ 19 , se o criminoso é primário pOde
o juiz, tendo em consideração as circunstâncias deixar de
aplicar a pena. No caso· de recceptação dolosa, cabe o
disposto no § 2• do art. 155.
_ . .
- § 49 No caso dos bens e instalação do património
da União, Estado, Município, empresa concessionária de
serviços públicos ou sociedade de economia mista adquiridos dolosamente.
Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 99, DE 1993
(N• 3.464/92, na Casa de origem)

Dá nova redação ão
30 de setembro de 1991.

art.

81 da Lei n9 8.237, de

O.Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O art. 81 da Lei n•'8.437, de 3D de setembro
.de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 81. O militár que, na data da publicação

desta lei, encontrar-se reformado com fundamento no
Decreto-Lei n9 8.795, de 23 .de janeiro de 1946, bem
como na Lei n• 2.579, de 23 de agosto de 1955, ter;\
o cálculo de seus proventos referidos ao soldo do posto

de Segundo-Tenente, ou, se mais benéfico, do posto
a que ele faz jus ila inatividadc-."
·
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
-_
Câmara dos Deputados, 14 de maio de 1993.
MENSAGEM NO 885, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do § 19 do art. 64 da Constituição Federal,
submeto à elevada delib_eração de Vossas Excelênç_ias, acomM
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado Chefe do Estado-Maior das F_orças Armadas o anexo
projeto de lei que "Dá nova redação a_o __art. 81 da Lei n"
8.237, de 30 de setembro de 1991".
Brasíli~,_ 15 de dezembro de 1992. -Itamar Franco.
EXPOSIÇAODE MOTIVOS N• 03872/SC-5, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE EsTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS
ARMADAS.
~ ~ ~
~~ _ ~ ·~ _
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O art. 53 do Ato das Disposições ConstituciOnáis Trartsitorías dispõe que "ao cX:Mcombatente que tenha efetivamente
participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra
Mundial, nos termos da Lei n" 5.315, de 12 de_ setembro de
1967". serMlhe-ão assegurados alguns direitos entre os quais
"pensão especial correspondente à deixada por Segundo-TeM
nente das Forças Armadas, que poderá ser r_equerida a qualM
quer tempo". A pensão é concedida ao ex-combatente mesmo
àqueles q~~· sem integrarem a Força Expedicionária Brasileira! ~~rttctparat?- de patrulhas no litoral, sem qualquer outro
requtstto. Os exMCotnbatentes considerados inválidos são reformados com base em leis especiais de g!-ferra ..
2.-Quanto aos reformad_os por invalidez, antes do advento
da nova Lei de Remuneração dos Militares_ (Lei n" 8.237,
de 30 de setembro de 1991) tanto o ex-Combatente da Força
Expedicionária Brasileira, inválido com relação de causa e
efeito com as operações de guerra (Decreto~ Lei n~ 8.795, de
1946) quando o inválido sem essa relação de causa e efeito
(Lei n• 2579, de 1955) tinham o cálculo de seus proventos
referidos, no mínimo, ao posto de Segundo-Sargento. No enM
tanto, a nova -Lei de Remuneração dos Militares, em seu
art. 81, beneficiou os prífficiros, -elevando o posto mínimo
par~ Segundo-Tenente, em respeito ao-princípio da isononlia,
equtp~randoMos aos exMCombatentes que percebem pensão
especml (art. 53, do ADCn, mantendo inalterada a situação
dos segundos.
Eis o texto â-~ referido Ó.isposiflvo da Lei n" 8.237, de
30 de setembro de 1991:
.
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"Art. 81. Q_militar que, na data da publicação
desta lei, encontrar-se reformado com fundamento no
Decreto-Lei n' 8.795, de 23 de janeiro de 1946, terá
o cálculo de seus proventos referidos ao soldo do posto
de SegundoMTenente~ ou, se··mais benéfico, dO -posto
-a que -ele faz jus, na inatividade."
3. Com essa referência expressa aos reformados pelo;
Decreto-Lei _n 9 8.795, de 1946, ficaram ipso facto excluídos·:
os beneficiários da Lei n~2.579, de 1955, iná1sCetível de serem·
a estes estendidos os benefícios do citado art. 81 da nova
Lei de Remuneração dos._Militares por via interpretãtiva.
4. Os exMintegrantes da Força Expedidoiláfla BrasileiM
rá, ã -que se refere essa Lei n" 2.579, de 1955, são aqueles
veteranos de guerra definitivamente incapacitados ou inválidos, por doenças ou moléstia adquirida, independentemente
de_ rela~ã~ de cau~a e efeito com as condições de guerra,
CUJOS duettos cons1stem em reforma ou aposentadoria com
proventos integrais do posto ou graduação superior, no mínimo como SegundoMSargento, com direito, ainda ao auxílioinvalidez.
'
. 5. D~í a Sugestão do~Exm 9 _Sr. _G_éáeral___Plínio Pit~luga,
digno Presidente do Conselho Nacional da Assodação_dos
e~-Comb.atentes do. ~rasil, de se propor um anteprojeto de
lei cCOm VIStaS a ~o:nglf esse trata_mento desigual àqueles que
se Igualam em dtretto como ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira.
6. O projeto de lei que ora submeto à alta consideração
de Vossa Excelência busca corrigir o tratamento desigual dado
àqueles que se igualam em direito como exMCombatentes da
Força Expedicionária Brasileira, dando nova redação ao art.
81 da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, para incluir
os reformados pela Lei n• 2.579, de 23 de_agosto de 1955
entre os beneficiados com proventos, no mínimo, do post~
de SegundoMTenente.
~so esteja Vossa .Excelência de acordo com a providencia aqm exposta, permito-me sugerir o envio da Mensag~m! ao Congresso Nacional, solicitando urgência para apreM
Ciaçao, nos termos do art. 64, § 1" da Constituição tendo
em vista a idade avançada e o reduzido número de 'beneficiários do projeto, para que a medida os alcance, ainda em

, 7.

-·

Respeitosameilte, General-de-Exército Antonio Luiz, Ro-

cha Veneu, Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das

··

Forças Armadas. _

LEGISLAÇÁO CITADA
LEI NO 8. 237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a remuneração dos Servidores Milita~
res Federais das Forças Armadas e dá outras providências.

·············.... ·····

···~·

···:riiül.o ·vii·· .. ····· ... .....
·~,

--~--

Disposições Diversas

CAPÍTULO!
Das Disposições Especiais
Ar_~:---s~. O mili~ar que na data da publicaÇão desta lei,
encontrarMse reformado com fundamento no Decreto-Lei nç.
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O Congresso- Nacional decreta:
Art. P Fica aproVado o texto d.o_ Aconlo sobre _Transportes Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de março de 1991.
Parágrafo_ único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
do referido_ Acordo, bem como quaisquer ajustes coinplementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio.aacional.
ArC 2~ Este Decreto_ Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 333, DE 1991
Excelentíssiiilos Senhores Membros do Congresso nacional
Em conformidade com o disposto no artigo 49, incisoI, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompãnhado de Ex.::
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exterióiei; O fCXfó do -Acordo sobre Seryiçps Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Gove'rno do Reino da Tãilândia, em Brasília, em 21 de
março de 1991.
· 2. - O. mencionado documento visa possibilitar o estabelecimento de serviços aéreos" regulares de passageiros, carga
e--ccu:reio entre o Brasil e a Tçl.ilândia, além de formalizar
as relações aeronáuticas entre os dois países. O Acordo Aéreo
desempenhará importante papel no estreitamento das relações
diplomáticas e na intensificação dos vínculos econ_ômiCQS_. comerciais e culturais com a Tailândia, sendo o primeiro ato
do gênero concluído com país da Região do Sudeste Asiátíco.
BrasHia, 2 de julho de 1991. - F. Collor.
·

as relações aeronáuticas entre os dois pafses. o Acordo Aéreo
desempenhará importante papêl no estreitamento das relações
diplomáticas e na intensificaÇão doS- vínculos econômicos, comerciais e culturais com a Tailândia~ sendo o primeiro -ato
do gênero concluído com país da Região do Sudeste Asiático.
3. O ieferido documento reafirma a filosofia, os princípios- e- aS- disposições ·cónstantes da Convenção de Aviação
civil Internacional, assinada em Chicago, em 7 de dezembro
de 1944.
4. Nos moldes dos recentes instrumentos aeronáuticos
firmados pelo Brasil, o Acordo consiste de uma parte geral
e um Anexo contendo o Quadro de Rotas. O documento
estabelece os direitos e deveres das Partes para a exploração
de serviços aéreos regulares internacionais-_ e cOiltélil, entre
outras, ClãUsulas em matéria de designação de empresas, tarifas, transferênciàs de receitas pelas empresas designadas, pagamento de encargos aeroportuários e segurança da aviação.
5. O Anexo ao citado instiümento fixa os Quadros de
Rotas, brasileiro e tailandês, a serein operados pelas respec· ··
· ·_.. - ·
- tivas empresas aéreas nacionais.
- 6. Em vista do interesse em se formalizar o intercâmbio
entre o Brasil e a Tailândia no setor _do transporte aéreo
interria"cioilal, permito-me submeter a Vossa Excelê_ncia o.anexo projefõ de Mensagem ao Congresso Nacional, a fim de
que o~ referido ato internacional seja encaminhado_ â apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhõr Presidente, a garantia do meu mais profundo
respeito.ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS ENTRE O
. GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DO REINO DA TAILÃNDIA
O GoVernb da República F~derativa do Brasil
e
O Governo do Reino da Tailândia, __
(doravante denominados "Partes Contratantesn)
Considerando que a República Federativa do Brasil e
o ReinO da Tailândia são Partes da Convenção de Aviação
CfVII Internacional, aberta para assinatura em Chicago, em
7 de_dezembro de 1944, e
Des.ejando concluir um Acordo suplementar à referida
Convenção, com o_ propósito de estabelecer serviços aéreos
entre e além de seus respectivos territórioS,
. Acordam o seguinte:
ARTIGO!

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N'' DTCIDAIIDAOC-III3161
PAIN LOO N19, DE 25 DE JUNHO DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÚES
EXTERIORES
A s·ua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa
Excelência o anexo Aco_r_do so_bre Serviços Aéreos entre o
Governo_ da_ República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino da Tailândia, firmado em_ Brasília, em 21 de março
de 1991.
2. O mencionado documento visa possibilitar o estabelecimento de serviços aéreos regulares de passageiros, carga
e correio entre o Brasil e a Tailândia, além de formalizar

bdirilÇões
1. Para os fins deste Acordo, a menos que o conteXto
exija- dC OU.t,ra maneira:
_
_ _ ·a) "A Çon_vençãO" sig-nifica a Convenção âe Aviação
Civil Internacional, aberta_ para_ assinatura em Chicãgo, no
dia 7 de dezembro de 1944, e inclui qualquer Anexo adotado
de acordo com o Artigo 90 daquela Convenção e qualquer
emenda aos Anexos ou à Convenção, de acordo com os ArtigOs 90 e 94 na medida em que esses Anexos e emendas sejam
aplicáveis a ambas ·as Parte-s COnttatcinteS;
· b) "Autoridades Aeronáuticas"_significa, no caso.da Re-·
pública Federativa do Brasil, o Ministro a Aeroná_ytica e,
no caso do Reino da Tailândia, o Ministro d9_ Tf3rispo_rte
e Comunicações, Ou, em- ambos os casos, qualquer pessoa
ou órgão autorizado _a executar as funções, no presente exercidas Pelas referidas Autoridades;

8.795, de 23 de janeiro de 1946, terá o cálculo de seus proventos_refe_ridos ao soldo do posto de Segundo-Tenente, ou. se

mais benéfico, do posto a que ele faz jus, ria inatívidade.
A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•10, DE 1993
(N• 147191, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia, em
Brasflia, em 21 de março de 1991.
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c) "Empresa aérea designada" significa um<~: empre~a aé-
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rio da outra Parte Contratante, paSsageiros, bagagem, carga
e mala postal, transportados mediante pagamento ou retribui·
ção, e destinados_ a outro ponto no território daquela Parte
Contratante.
_
4. Se em conseqüênCia-de Coriflito àiiria-do, calamidades 1
d) "Tarifa" significa um ou mais das seguintes:
distúrbios políticos ou manifestações de desordem, a empresa
I) a tarifa de passageiros cobrada por uma empresa aérea
aérea designada de uma parte contratante não puder operar
para o transporte de passageiros e sua bagagem nos serviços
um serviços na sua rota ·normal, a outra Parte contratante
aéreos regulares e as taxas e condições aplicáveis aos serviços
envidará_Qs s~us_melhQre$ esforços para facilitar a continuação
conexos a tal transporte;
das operações de tais serviços através_de ajustes em tais rotas.
II) o frete cobrado por uma empresa aérea para o transARTIG03
porte de carga (exceto mala postal) nos serviços aéreos regulares;
-Exercício de Direitos
III) as condições regendo a disponibilidade ou a aplicabi' contra1. A Empresa aérea designada de cada paite
lidade de tal tarifa de passageiros ou frete, incluindo quaisquer
tante terá oportunidades justas e iguais para transportar, nos
vantagens vinculadas à tarifa de passageiros ou ao frete;
serviços acordados, tráfego embarcado no território de uma
IV) o .valor da comissão para por uma empresa aérea
parte contratante e desembarcando no território-de outra parte
a um agente, relativa aos bilhetes vendidos e aos conhecicontratante, ou vice-versa, e considerará como sendo de carámentos aéreos preenchidos por aquele agente para transporte
ter suplementar o tráfego embarcado ou desembarcado no
nos serviços aéreos regulares;
território de outra parte contratante, para e de pontos na
e) "Tarifa aeronáutica" significa o preço cobrado às emrota. A empresa aérea designada de cada parte contratante
presas aéreas pelo fornecimento- de instalaçõ_es e serviços aeroao proporcionar a capacidade para 9 transporte de tráfego
portuários de navegação aérea e de segurança de aviação;
embarcado no território da outra parte contratante, e desemO "Serviços acordados" significa serviços aéreos regulares nas rotas especificadas no Anexo a este Acordo para o _ barcado em pontos nas rotas especificadas, ou vtce-versa, levará em consideração o interesse primário~-da empresa aérea
transporte de passageiros, carga e mala postal separadamente
designada da outra parte contratante, por tal tráfego, de modo
ou em comb~nação;
a não afetar indevidamente os interesses_desta última empresa.
g) "Rota especificada" significa a rota especificada no
- 2. _Os_serviços acordados, proporcionados pela empresa
Anexo a este Acordo;
aérea designada de cada parte contratante, serão intimamente
h) ''Acordo" signifiCa este Acordo, o Anexo a este, e
relacionados à demanda do público pelo transporte nas rotas
qualquer emenda ao Acordo ou ao Anexo;
especificadas,
e cada uma terá como seu objetivo primário
i) "Território", "Serviço Aéreo". "ServiÇO Aéreo interCl estabelecimento de capacidade adequada para atender à
nacional". "Empresa Aérea" e "Es_cala sem Fins "Comerciais'~
dem~nda do_ transporte de passageiros, carga e mala postal
têm os significados atribuídos a eles respectiVamente-nós Artiembarcados ou desembarcados no território da parte contra·
gos 2 e 96 da Convenção.
tante que designou a empresa. _
ARTIG02
-3. Provisão para o transpOrte de passageiros, carga e
mala postal embarcados no território de outra parte contraConcessão de Direitos
tant_e, desembarcados em pontos em terceiros países nas rotas
1. Cada Parte Coiltfãtante cOncede ã outra Parte Conespecificadas, ou vice-versa, será estabelecida de acordo com
tratante os direifós espeCificados no presente Acordo, com
o princípio geral de que a capacidade será relacion3.da com:
a finalidade de operar serviços aéreos nas rotas especiikadas
a) a demanda de tráfego embarcado ou desembarcadO
nos quadrps do Anexo. Tais serviços e rotas são aqui designo território da pai-te contratante que designOu a empresa
nados "serviços acordados" e "rotas especificadas" respectiaérea:
vamente.
b) a demanda de tráfego da área através da qual a empre- ·
2. Sujeito às provisões do presente Acordo, a empresa
sa aérea passa depois de levar em conta outros serviços aé_:reos
aérea designada por cada Parte Contratada gozará, quando
estabelecidos pelas empresas dos Estados situados na aérea~:
operando serviços aéreos internacionais:
·
e
a) do direito de sobrevoar o território da outra Parte
c) as exigências de uma exploração econónica da empreContratante;
sa aérea.
b) do direito de pousar no referido território sem fins
4. A capacidade _a ser es~abelecida no começo será acorcomerciais;
dada entre ambas as partes contratantes, antes qtie os serviços
c) do direito de embarcare desembarcar no referido terri~
acordados sejam iniciados. Daí em diante, a capacidade a
tório, nos pontos especifícadoS ilo Anexo ao presente Acordo,
ser estabelecida será discutida periodicamente entre as autoripassageiros, bagagem, carga e mala postal destinados para
dades aeronáuticas das partes contratantes e qualquer modifi-ou originados em pontos no territóriO da outra Parte Contra~
cação na capacidade acordada será confirmada através de uma
tante;
troca de notas.
d) do direito de embarcar no território de _terceiros paí~
ARTIG04
ses, nos pontos especificados no Anexo ao pres·ente Acordo,
Aplicação
de
Leis e Regulamentos
passageiros, bagagem, _carga e_ ~ala postal destinados para
- 1. As leis e regulamentos de uma parte contratante,
ou originados em pontos no território de outra parte Contrarelativos à admissão ou saída de seu território de aeronaves
tante, especificados no Anexo ao presente Acordo.
engajadas na navegação aérea internacional~ ou vóos de tais
3. Nenhum disposiiivo do parágrafo 2 deste Artigo será
aeronaves sobre aquele território, serão aplicados às empresas
considerado como concessão a uma e_mpresa aérea designada
aéreas da outra parte contratante.
de uma Parte Contratante, do direito de embarcar, no territórea que uma Parte Contratante tenha designado, conforme
o Artigo 6 deste Acordo, para operar os_ serviços-aéreos acordados;
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2. As leis e regulamentos de uma parte contratante,
relativos à entrada, permanência e saída de seus territórios
de passageiros, tripulações, bagagens, carga ou mala postal,
tais como formalidades relativas e entrada, saída, emigTação
e imigração, como também a alfândega e medidas sanitárias
serãO ãplicadas a passageiros, tripulações, bagagens, carga
ou mala postal transportados pelas aeronaves da empresa aérea designada da outra parte contratante, enquanto estiverem
no referido território.
3. Nenhuma parte contratante poderá conceder qualquer preferência à sua própria- empresa aérea, em relação
à empresa-aérea .designada da outra parte contratante, na
aplicação de leis ou regulamentos previstos neste Artigo.
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5.- _-Quando da ocorrência de um incidente, ou de ameaça
·de incidente de apoderamento ilícito de aeronaves civis ou
outros atas ilícitos contra a segurança de tais aeronaves. de
seus passageiros e tripulações, de aeroportos ou instalações
de navegaç~~ aérea, as partes contratantes assistir~se-ão mutuamente, facilitando as comUnicações e-outras medidas apropriados, destinadas a pÓr termo. de forma rápida e segura,
tal incidente ou ameaça.
~

ARTIGO 6
Designação e Autorização de Operação
i· Cada parte contratante terá o direito de designar uma
empresa aérea com o objetivo de operar os serviços acoi"dados.
Tal designação será feita em notificação por escritõ entre is
autoridades aeronáuticas de ambas as partes contratantes,
· arta-vês dos canais diplomáticos.
2. As autoridades aeronáuticas, que tenham recebido
a notificação de designação, deverão, sujeito ao previS~o noS
parágrafos 3 e 4 desde Artigo, conceder,.. sem demora, à empresa designada pela outra parte _contratante a necessária auto·
rização de operação.
-- ~ - ·
· --- 3. As autoridades aeronáuticas de uma parte contratante poderão exigir que a empresa aérea designada pela outra
parte contratante prove que está qualificada paTa atender às
condições previ~tas nas leis e regulamentos, normalmente aplicados por tais autoridades à operação de serviços aéreos inter·
nacionais, de acordo com as provisões da convençáo. _
4. Cada parte_ contratante terá o direito de recusar aceitar a designação de uma empresa aêi"ea, e de recusar conceder
a autoriz.ação de operação re(~rida nos parágrafos 1 e 2 deste
Artigo, ou -impor tais condiçõeS que sejam con~ideradas neces-:
sárias para o exercício dos direitos _especificados no Artigo
2 do presente_ Acordo, na eventualidade_ de que tal- parte contratante não tenha provas de que uma parte prepOnderante
da propriedade e o controle efetivo daquela __ empresa aérea
pertençam à parte contratante que designou a empresa aérea
ou a seus nacionais.
- 5. Terido recebido a autorizaÇãO de oPera-ção, prevista
no parágrafo 2 deste Artigo, a empresa aérea designada poderá, a qualquer momento, realizar os serviços acordados, desde
que as tarifas estabelecidas de conformidade com as provisões
do Artigo 14 do presente Acordo estejam em vigor.

ARTIGOS
Segurança de Aviação
1. Em conformidade com seus direitos e _obrigações se~
gundo o Direito Internacional, as partes contratantes reafirmam que sua obrigação_ mútua, de proteger a aviação civil
contra atas de interferência ilícita, Constitui parte integrante
do presente Acordo. Sem limitar a v~lidade geral de seus
direitoS -e- obrigações resultantes do Direito Internacional, as
partes contratantes atuarão, em particular, segundo as disposiçõ.es da Convenção so_bre Infrações e certos ouJ_rbs Atas
Praticados a Bordo de Aeronaves, assinada em Tóquio em
14 de setembro de 1963, da Convenção para a Repressão
do Apoderamento Ilícito de Aeronaves, assinada em Haia
em 16 de dezembro de 1970, e da Convenção para Re-jJreSSâ<r
de A tos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, assinada
··
em Montreal em 2:1 de setembro de 1971.
2. As partes contratantes fornecerão, mediante solicitação, toda a assistência mútua riecesSária;-pafá" a·prevençâo
contra atas de apoderamento ilícito de aeronaves civís e
outros atas ilícitos contra segurança dessas aeronaves, seus
passageiros e tripulações, aeroportos e instalações de n_a_y_e:gação aérea, e qualquer outra ameaça à segurança da avia9ão
civil.
3. As partes contratantes agirão em suas relações mlltuas,_segundo as disposições sobre segurança da aviação estabelecidas pela Organização de Aviação Civil Internacional,
e demoninadas Anexos à Convenção sobre Aviaç_ã_o Civil I_nternacional , na medida em que tais disposiÇões sobre seguARTIG07
rança sejam aplicáveis às partes contratantes exigirão que os
operadores de aeronaves por elas matriculadas ou operadores
Revogação e Suspensão de Autorização de Operação
de aeronaves que tenham sua 'sede comercial principal ou
1. cada parte contratante terá o direito de revogar uma
resistência permanente em seu território e os operadores de
autorização de operação, ou suspender o exercício dos direitos
aeroportos situados em_ seu território ajam em conformidade _especificados no Artigo 2 do presente Acordo por uma emprecom as referidas disposições sobre a segurança da aviação.
sa aérea. designada da outra parte contratante, ou impor condi·
4. C-ada parte. contratante concorda em exigir que tais
ções, que sejam julgadas necessárias para o exercício de tais
operadores de aeronaves observem as disposições sobr:e a sedireitos, se:
a) a referida einpresa aérea não puder provar que uma
gurança da aviação, mencionadas no parágrafo e acima e exigiparte preponderante de sua propriedade e o controle efetivo
das pela outra parte contratante em relação a entrada, saída,
pertencem à parte contratante que a designou ou a seus nacio·
ou permanência no território dessa parte contratante. Cada
parte contratante assegurará 'que medidas adequadas sejam
nais, ou
b) a referida empresa aérea deixar de cumprir ou infringir
aplicadas em seu território pã.ra píoteger as aeronaves e inspecionar os passageiros, as tripulações, as bagagens de mão,. as leis e regulamentos da parte contratante que concedeu
esses direitos, ou
as bagagens, carga e as provisões_ de bordo, antes e durante
c) a.referida empresa aérea deixar de operar os serviços
o embarque ou carregamento. Cada uma das partes contraacordados segundo as condições previstas-no presente Acordo.
tantes examinará também de modo {Çtvorável toda sqlicitação
' 2. Tal direito será exercido após consulta com a outra
da outra parte contratante, com vista a adotar razoáveis ril.edidas especiais de segurança para combater uma ame_a_ça espe- parte contratante, exceto se a imediata revogação, suspensão
ou imposição das condições previstas no parágrafo 1 deste
cífica.
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Artigo for e.sse_ncial. para prevenir víolaçóes posteriores de
leis e regulamentos.
_ ... ~ _

ARTIGOS
Reconhecimento de Certificados e Licença
·

. ~-

~erti~icados de ~7ronavegabilidade, certificados_ de
e l~cenças em1ttdas ou convalidadas por uma das

hab1ht~çao

Partes Contratantes serão, durante o período de sua validade
reconhecidos como válidos pela outra Parte Contratante. des:
de que os .r~quisitos sob o~ quais tai_s certificados ou licenças
foram emttldos ou convahdados seJam iguais ou acima dos
padrões mínimos, que possam ser estabelecidos de acordo
com a Convenção. - - - - - - ·
2. -Cada Parte Contratante se reserva o direito, todavia,
de recusar reconhecer como válidos, para fins -de sovrevêlo
d.e seu próprio territó~o. certificados de habilitação e licenças
concedidas '?U convalidadas para seus próprios nacionais pela
outra Parte Contrante ou qualquer outro EstadO.

ARTIG09
Inscrição de Direiros e Taxas
1. Cada part~ contratante isentará, ·rúi" reciptotidade,
a empresa aérea des1gnada da.outra parte contratante na maior
extensão possível, segundo sua legislação nacional, de restrições da importação, direitos alfandegáriOs-~ "ãfaXas-ae iriSpeção
e outros direitos nacíonais e encargos sobre aeronaves, combustíveis, óleos lubrificantes. suprfin.entoS técilicos consumíveis_, partes sobressalentes incluindo motores, equipamentos
comuns de aeronaves, mantimentos para aeronaves (incluindo
bebidas, fumo e .outros produtos destinados a venda para
passageiros, em quantidades limitadas, durante o vôo) e outros
ifens destinados ao uso ·oT1 · tis3âos apenas· em conex_ão com
a o~ração ou atendimento das aeronaves da empresa aérea
designada da outra parte contratante operando os serviços
acordados, como também estoques de bilhetes íinprê"SSos, conhecimentos aéreos, qualquer material impreSSO iji.ie leve gravada a insígnia da empresa e material comum . de publicidade
distribuído sem cobrança pela empresa aérea designada.
2.. As isenções coileididas segundo .~ste Artigo, serãO
aplicadas aos itens citados no parágrafo 1 deste Artigo:
a) introduzidos no território de uma. parte contratate
por ou em nome da empresa aérea designada da o.u.tra parte
contratante:
b) mantidos a bordo das aeronaves. da empresa aérea
designada de uma parte contratante, desde a chegada até
a saída do território da outra parte contratante;
c) levados a bordo das aeronaves da empresa aérea designada de urna parte contratante no território da outra parte
contratante e destinados ao uso na operação dos serviços acordados, sejam ou não tais itens usados ou .consumidos totalmente do território da parte contratante que concedeu a isenção, desde que tais -itênS não sejam alienados e ou vendidos
no território da referida parte contratante.
3. O equipam:eiltõ normal da aeronave, como também
o material e suprimento normalmente mantido a bordo da
aeronave da empresa aérea designada de qualquer parte contratante poderá ser desembarcado no território da outra parte
contratante, apenas com aprovação das autoridades alfandegárias daquele território. Em tal caso, poderão ser colocados
sob supervisão das citas autoridades, até que sejam reexportados ou alienados de acordo com os regulamentos alfandegários.
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ARTIGO 10
Trânsito Direto
Passageiros, bagagens e carga em .trânsito diretoatravés
do território de uma p·arte coOtnliante, e que não saiam
da área do aeroporto reservada com tal propósito, serão no
máximo submetidos a um controle simples. BagagenS ·e carga
em trânsito direto· serão isentas. de. dir~itoS e taxas, in'cluirido
direito~ alfandeg~ri?~·

ARTIGO H
Encargos Aeroportuários e. de Instalações ·
1. Os ericargOS cobradó.s no território· de UJ;Daparie Contratante às aeronaves da empresa aérea designada da outra
parte contratante, pelo USo de aero"portos e' outras instalações
de aviação ,não serão maioreS ·que" aqueles cobrados às aer().ttaves da empresa aérea nacional da primeira ·parte-contratante,
engajada e~ serviços aéreos internacia,naiss_imilares.
2. Cada parte contrãtante incentivará consult3.s entrC
as suas autoridades compétentes e as empresas· aéreas que
usam os serviços e instalações e, quando praticável, atra·vés
das organiza·ções: re·pres·entativas.d.as'e'nipresas aéreas.
.
3. ·Nenhuma das partes ·contratanteS dará prefeféncia
à sua própria, ou qualquer outra empresa ·aérea, sobre uma
empresa aérea da outra parte contratante engajadas em serviços aéreos Similares, na aplicação dos s·eus re·gulamentos alfandegáriõs·, de imigração, qlúii"€:nte"n"a e_ similares ou·uso de aeroportOs,- rota:s· aéreas, serviços de tráfego aéreo e iri.Stá.lilÇões
assOcià.das sob seu controle.
'
ARTIGO 12
Atividades Coriterchi.is ·
1. A empresa aérea designada de uma parte confrataOte
poderá, de acordo com-as leis e regulamentos da outra parte
contratante relativos a entrada, residência e emprego, tiazer
e manter no território da outra parte contratante pessoal executivo, de vendas, técnico, opeiaciODal e Outros especialistas
necessários à operação dos serviços acordados.
· 2. Para as atividades comerciais aplicar-se-à o princípio
de reciprocidade. As "autoridades competentes de cada parte
Contratante tomarão todaS. as medidas necessárias, para ass_e.;.
gurar que as representações da empresa aérea designada da
outra-parte contratante possam exercer suas atividades. de
maneira ordenada.
·.-.1. Em-"particúlar, cada parte contratante concederá à
empresa aérea designada da outra parte contratante o direito
à comercialização do.transporte aéreo no seu território cliretaw
mente e, f critério da empresa aérea, através dos seus ágentes.
Cada empresa aérea terá o direito· de comercializar tal transporte, e qualquer pessoa estará livre para adquiri-lo, na moeda
daquele território ·ou, Sujeito..às leis é regulamentos nacionai~.
em moedas livremente conversíveis de outros países:
ARTIGO 13
Conversão e Transferência de Receitas
Cada Parte Contratante concederá à empresa aérea designada da outra Parte Contratante o direito de livr~ ~r.ansf~
rência do saldo da receita sobre a despesa, obtido por aquela
empresa aérea no território da primeira Parte Contratante,
referente ao transporte de passageiros, bagagens, mala postal
e carga. Tal transferência será ao câmbio ofici.3.1, onde tal
taxa existir ou, de outro modo, a taxa equivalente àquela
·em que as receitas for3:m ganhas. Se tais transferências forem

·----
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reguladas por um acordo especial entre as Partes Contratantes,
este acordo especial se aplicará.
ARTIGO 14
Tarifas
1. . As tarifas a .serem- aplicadas para o transporte nos
serviços acordados de. c para o território da outra parte contratante serão estabelecidas em nível razoávç:l~ leva,ndo-se em .
consideração todos os fatores pertinentes, inclusive o interesse
dos usuários, o ·custo de operação, lucro razoável, características do seriviço e_, quando _adequado, as tarifas cobradas
por outras_ empresas aéreas oper-ando sobre toda _ou parte
da m~m~ rota.

zo·
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uma nova tarifa -não puder sei- fixada em conformidade com
as disposições previstas no· Piuágrafo 2 e 3 deste Artigo, os
procedimentos indicados nos parágrafos 4 e 5 deste Artigo
serão aplica-dos.
8. As autoridades aeronáuticas de ambas·as Partes Contratantes se esforçarão para assegurar que:
a) as tarifas cobradas e recebidas correspondeam às tarifas aCordadas por ambas as autoridades aeronáuticas;
_b_) _i:)~nhuma empresa aérea conCeda abatimentos sobre
tais tarifas.
ARTIGO 15
Provisão de Estatísticas
As autoridades aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes fornecerão rp.utuamente, quando solicitados, dados estatísticos periódicos e outras informações similares relacionadas ao tr<,iíego transportado nos serviços acordados.

2. . As tarifas mendoiladas no parágrafo 1·deste Artigo
serão acordadas, se possível, pelas empresas aéreas designadas
pelas Pa~!!~ Contrfl,tap~e;s; tal ac9rdo será alcançado, quaõ.do
possível, através do me.canism_o inferllacional ae coordenação
tarifáriã d,a_ Associação Internacional de Transporte Aéreo~
Salvo _determinação em contráiiõ _ila- ãplicação 4o ·parágrafo
ARTIGO 16.
4 deste Artigo, cada emp~esa aérea designada será responsável
Consultas
somente p~rante suas autoridades aeronáuticas, pela justifi~ ·
1.
Num
espírito
de
cooperaçãO
Iriúti.Jà lritíni.a, as auferi::
cativa ,e, pelo caráter razoável das tarifas comO tal acordadas.
dades_ aeronáuticas das Partes Contratantes farão consUltas
3-._ N tarifas assim acordadas serão submetidas, para
entre si, periodicamente,-COm o objetivo de assegurar a impleaprovação, às autoridades aeionâUtiCãS- das Partes Contr:a~
mentação e o cumprimentõ satisfatório das provisões _deste
tantes pelo menos 60 (sesenta) dias antes da data ProPosta
Acordo e do seu Anexo, ou para discutir qualquer problema
de sua íntiodução. EJ;D, casos especiais este ptat6 --poderão
relacionado com eles.
ser reduzido, sujeito a acQrdo ~e_ditas autoridades. Ao recebe2: ._Tais coil.sultas começado dentro de um período de
rem a apresentação de tarifãs, as ·autoridades aerqn_áutica~
60 (se$senta) dias da data de recebimento de tal solicitação,
examinarão" tais tarifas, sem atraso ·desneceSsário, cOiriun·iexceto se acordado diferentemente pelas Partes Contratantes_.
cando a decisão pelo menos 15 (quinze) dias antes de sua
entrada em vigor. Nenhuma ta.ri,fa ,e.ntr.arã em vigor _se as_
ARTIGO 17
autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante _não estisPlução de Divergência
verem de acordo com ela. As autoridades aeronáutiCãS pOde·1. Se surgir qualquer divergência entre as Partes Conti-arão comunicar às outras autoridades aeronáutiCas da prorrotante.s relativamente à interpretação ou à aplicação deste Acorgação da data de introdução de uma tarifa proposta.
do, as Partes Contratãntes envidarão, em- primeirO lugar, es4. Se uma tarifa nãO puder ser fixada em conformidade
forços para solucioná-la mediante negociação.
com as disposições do parágrafo 2 deste Artigo, ou se, no
2. Se as Partes Contratantes não obtiverem uma solução
período previsto no parágrafo _3_ deste Artigo um avisO-_de
mediante negociação, elas poderão concordar em submeter
desacordo _tenha sido dado, as autoridades aeronáuticas das
a divergência à decisão-de uma pessoa ou órgão, ou então,
Partes Co~trantes deverão esforçar-se para fixar a t~rifa de
a pedido de qualquer Parte COntratante, a divergência poderá
comum acordo. Consultas entre as autoridade_s_aeronáuticas
ser subm'etida à decisão de- um tribunal de três árbitros, um
serão realiZadas, em conformidade com o Arti_go 16 deste
Acordo.
a ser nomeado por cada Parte Contratante e o· terceirO a
ser indicado pelos dois árbitros nomeados. Cada uma das
5. Se aS ã.utóridades aeronáuticas não puderem chegar
Partes Contratantes nomeará um árbitro no prazo de 60 (sesa um acordo a respeito da tarifa que lhes tenha sido submetida,
senta) dias a contar da data em que uma delas receba, da
nos termos do parágrafo 3 deste Artigo, nem sofire- a fixação
outra Parte Contratante, pela via dip1on1átíca, o pedidO- ae -de qualquer tarifa, nos te"rmos do_ parágrafo 4 deste Artigo,
arbitragem da divergênc_ia e o terceiro árbítro seCá indicado
a diveriência deverá ser solucionada, em conformidade corn
dt;;!ntro do período _posterior de ·30 (trinta) dias. Se qualquer
as disposiçõeS~do artigo 17 deste Acordo.
das_" Partes- C0ilti3tantes não moméar ..o seu árbitro dentrp
6~ ·. a) Nenhuma tarifa vigorará se as ·autorídades aeroâO -ç,-razo~espedfíC3.do, áu se o terceifo árbitro não fot indicado
náuticas de urna das Partes Contrátahtes não COncordar corri
<;J~ntro c:Jo p_razo especifi(:_3.do, o Presidente do Conselho da
a mesma, salvo as disposições previstas no parágrafo 3 do
A:-tigo 17 deste Acordo. ___ _
9rgal"!iz3.çãq de- A viação Civil in'temaci"óli.al podérâ, apedido
de qualquer das Partes Contratantes, "indiCar um- áibitro ou
b) As tarifas fix-adas conforme as disposições do presente
ártiitrós; seguiido o -c-ãso. QUáildo o "Presidente possuir ã nacioArtigo permanecerão em vigor, até que novas-ta-rifas sejam
nali4ade uma das Partes Contrã.fãntes ou estiver impedido
estabelecidas, nos termos das disposições deste Artigo, ou
de desempenhar as funções, o seu substituto fará as nomeações
do Artigo 17 deste Acordo.
necesssária"s. O terceiro 3rbitro será um nacional d_e um terCei7. se·a-s-irUtOridades aeronáuticas de uma Parte Contraro Estado, e atuará como Presidente do tribunal.
tante não estiverem de acordo com uma tarifa fiXada, as autori. . ., - 3. As Partes Contratantes comprometem-se a cumprir
dades aeronáuticas da outra Parte COóttà:taôte -serão notífiqualq~er decisão dada nos termos do parágrafo 2 deste Artigo.
cadas e as empresas aéreas_ designadas se esforçarão, se neces· · -4. As despesas do tribunal serão repartidas, igualmente,
sário, para chegar a um entendi~ento. _Se, ·nç pra_úi'"de _90
(noventa) dias a contar da data do recebimento da notificiiÇão,- entre as partes Contratantes.
7
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ARTIGO 18
Modificação
,I ' • ' '
'
_1.- . Se .'l.ualquer.u_ma Pa~ Partes Contratantes çonsidera,r
<

<

O

O

",

I

'

•

'

'

•

L

conveníe'ntes rilodifiCâr _qü'alquer dispQsjtivó. do presente Acor-

se

c;lo~ t'al ffio.diflc,aÇão, aCóid.ada éntre as_Partes Con_t_ratantes.
~trar3. en;t vigor:quaftd9 ;cppfiim3da pó~ 1:1ma troca de notas
diplomáticas~-r-. '
,•. _ .
2. Modificações aO Anexo do presenie Acordo poderão
se acordadas diretamente entre as auto_ric;lades aeronáuticas
das ;Pa:rt,e:; Contratantes.. _S~rão aplicadas provisoriamente a
pa~ir d~ p~ia,em,q~·e,te9~aril sido aCord~das ~ entr~r~o em
o

vigo,r,quando cpnfirfllac;l::t-s.por u_ma trqGa de notas dlplomátiéas.
·

'.

.. · ·ARTIGO 19
.Convenção Multil~_teral
Se unia Con vénç'ão Multilatral sobr~ Aviação entrar em
vigor relacionada a ambas as Partes Cohtratantes, prevalecerão os di~positivos de tal Convepção. Consultas,- conforme
o Artigo"l6' deste Acordo·,_ S;erão mantidas- com vistas a deterniinar o gràu·ern que est~'Acordo é afetãdo pelos dispOsitivOs
'da Corivenção Multilateral.

'' ·

1,

•

I>

ARTIG020
Denúncia
i. cida P~ite Con_t.ratante poderá ~-·qualquer niomento
notificar, por escrito, pelos canais diplomáticos, a outra Parte
Contratante da sua decisão de denunciar o presente Acordo.
Tal notifica·ção. será édmunicada simultaneamente à Organização de Aviação Civil Internacional.
2. O Acordo se encerrar~ ao firit de um período_ de
doze meses após a data de recebimento 9-a notificação, exceto
se a ·notifiCáÇãC! for retirada por acordo _mútuo antes da expiração do período.
'
3. Na ausência de confirmação d~.recebimento pela outra Parte Contratante, a notificação será con-siderada como
tendo sido reçebida 14 (catorze) dias <!J'ÓS a data na qual
a Organizaçãq de A viação Civil Internacional a tenha recebido.' ·
' · ·
ARTIG021
Registro na OACI
Este Ac0i-do_ qtialquer emenda a ele serão registrados
na Organização de Aviação Civil Interna:cíonal.

e

ARTIG022
em Vigor
As autoridades competentes da República Federativa do
Brasil e do Reino da TailânP_ia a~torizarão operações conforme os termos do Acordo desde sua assinatUra.- O Acordo
entrará em vigor em data a ser determinada pÕr -troca de
notas diplomáticas, iiidicando que todos os procedimentos
internos necessários foram concluídos por ambas as Partes
Contratantes.
_
_
__
. _
Em testemunho do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos, assinam O presente Acordo.
.. __ _
Feito ent Brasliia, aos 21 dias do mês de março de 1991,
em três idiomas português, tailandês e inglês, cada qual de
igual autenticidade. Em caso de divergência de interpretação,
prevalecerá o texto em inglês.
E~trada
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Pelo Governo da República Federativa do Brasil. Francisco Rezek.
- · Pelo Governo do Reino da Tailândia. - Anurak Thananan
ANEXO
Quadro de Rotas
Quadro de Rotas I
Rotas nas quais os serviços aéreos poderão ser operados
pela empresa aérea designada do Reino da Tailândiíi, em
atnbas asdireções:-Pontos na Tailândia ~_três pontqs intermediários- dois
pontos no Brasil -três pontos além na América do_ Sul
Quadro de Rotas II
-~--Rotas nas- quais os serViços aéreos podedio ser-opei"ados
pela empresa aérea designada da República Federativa do
Brasil, em ambas as. direções:
Pontos no Brasil - três pontos intermediários - dois
.
pontos na Tailândia- três pontos além na Ásia.
NOTAS
1. Pontos em qualquer das rotas ~pecificadas poderã~
a critério das empreSas aéreas designadas, ser omitidas em
qualquer ou todos os vôos, desde que os serviços acordados'
na rotas comecem em um ponto(s) no território da Parte
Contratante que tenha desi"gnado a empresa aérea.
2. A e_mpresa aérea designada de cada Parte Contratante poderá selecionar os pontos intermediários, os pontos
no território das Partes Contratantes e os pontos além acima
nas suas rotas especificadas à sua próprla escolha e mudar
sua escolha no próximo período lATA.-3. Com a maior antecedência possível, porém não menos que 30 (trinta) dias antes da introdução de um serviço
acordado ou qualquer modificação, ou dentro de 30 (trinta)
dias após o recebimento de uma solicitação das autoridades
aeronáuticas. a empi'esa aérea designada de uma Parte Contta~
tante fornecerá às autoridades aeronáuticas da outra Parte
_COç.tratante informações corh respeito à natureza do serviço,
horários, tipos de ·aeronave~. incluindo a capacidade oferecida
em cada uma das rotas especificadas e qualquer iriformação
posterio.r, como possa ser solicitada, para convencer as autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante que os requisitos deste Acordo estão sendo devidamente obse_rv~dos.
(A Comissão d~. Relações Exteriores e Defesa Na~
cional)

-

··

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 11193
(n' 169{92, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú~
bllca Federativa do Brasil e a União Internacional de
Telecomunicações, para o estabelecimento da Representação da UIT em Brasília, assinado em Genebra,
em 8 de outubro de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' É aprovado o texto dO AcOrdo para- o Estabelecimento da Representação da União Int~_roacional de Telecomunicações (UIT),_ celebrado entre o Governo da República
Feiiei-ativa do Brasil e 3 União Internacional de Tdecomunícações, assinado em Genebra, em 8 de OU:tubro de 1991.
Parágrafo único. -Fiéam sujeitos à aprovação do Congre_sso Nacional quaisquer a~o~ que possam resultar em revisão
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do presente AcÕrdo,. b~m conJQ .quaisquer ajustes,- cõffiplementares que, nos termos do artigo 49, inciso I, da COnstituiça.o Fe.deral, ac.arretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.
,.
Art. :29- Este_ DetrCtó Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 676, DE 1991
E?Ccelentíssimos. Senhprc__s.Membr<Js..QQ Congr~~s'o~ áci~
nal,
De conforinidade com o dispostO nO artigo 49, ínci~o
I, da Có.ristituiçãO Federal, tenho a honra de subm~ter à_elevada cbnsideração de Vossas ExcelênFias·~ acOmpanhado de Exposição de MotiVoS do Senhor Mfnistro de_. E&tado das Relações Exteriores, o anexo texto· do Acordo para o EstabelecimentO da Representação da UnlãoJncernacional de Telecomunicações (UIT) em Brasflia, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a União _InternacionaLde. J'elecomunicações, assinado em Genebra_, em 8 de..ou.tubro de 1991, 1
BraSília~-27 de novembro de 1991.- -Fernando Collor.

LEG[SI,AÇÃO ,C.fTA[JA ...
CONSTITUIÇÁODA.REPÚ6LICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO IV
Da Órganiz_ação dos Poderes
CAPÍTULO I
D~ .Poder Leg~Iat~vo
O O 0
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trutura de formação e de treinamento em têlecómunicações,
na área da América Latina e do .Garibe.
3. O Acordo entre o Governo brasileiro e a UIT estabe-l~ce e d~tine dev~r:~. resporl"sab)lidades e.cÓmpetc!ncias das
~arte_s 1 -~ncernentes a instalaçao·do referido Esciitórió Regro~
nal, õ',quãl não reqUererá inVestiiilêntós hQ{tds'Ou despesâs
adicionais -do lado brasileiro, potqtia'ntó a projetada unidade
funcioriará, em Brasília, no Centro Nacional de Treinaril.ento
da Telecomunicações Brasileiras S.A, (Telebrá~) .
. , , _4._. _9 estabelec,:imento da RepresentaçãO da UIT eln Bra.s~Iia -s~_rvirá para projetar e d~sseminar ~ de~en:vó~ :VÍJ!l~~~o
técnfc'Q e tecnológico alcançado'pelo Brasil rio setor de telecotn'u-nidaÇóes. Por' bútl-o lado,' à -nienci6riada RePresentação
deverá propOrcionar valiosa contribuição para o desenvolvimento dos países receptores de cooperação-técnica na regi,ão
das _Américas, com repercussões e benefícios no âmbito do
proces·so de integração regional das telecomunicações ..
. _ _5. Em vista- çlos inter:esses de: política externa e da polí~
tica de c_ornunicaç'õ"es _n_o s.entido. de que o Goyerno brasileiro
· ~e;nha, s,e,diar a ~f1presentação_ Regional da União _Interna. çior,tal,qe, TelecoTflp.nicações;submeto a Vossa ~xcelênfi.a ·o
anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, a fím
de que o apenso ato internacional sefá eOCàmính3.cto ã apreCiação do Poder Legislativo.
.
·
Aproveito a oportunidade- para renovar a Vossa Ex.ceN
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu. mais profundo
respeito._ ~
·
·
-'!'

-~-L.~ v-~
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SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

·-·· ... A;t.'. 49~- .. ~- d~- ~~~p;tê·~~i:~~~~-~i~~i~~~ci~--é:;~gr~s~~N;cional:
.
.
I -,.resolver definitiVã.meiüe Sobre tratados, aCordos Ou
atas intei-naciOnais que ac'arretem_enCargos oU cOin-prõrDíssos
gravoSos" ao patrimóniO nãéiõrlal;
· · -.
- .' ·
''.
. .'

ii'XPosiÇÃ'éí.oE..'Mo-fivo:s··o1'éi'oi\i'!sR.ciAi:iC:i54i'iii-·
TEL UIT LOO, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor.
Presidente da República,
Senhor Presidente,
Tenho a honra de_ submeter a alta consideração de Vossa
Excelêncüt o anexO ACordo entre _o_ G.overno da República
Federativa do Brasil e_ a_Uni_ão Internaciónal de Telecomunicações para o Estabelecimento- da Reprcscri.tação da UIT
em Brasília, o qual foi celebrado em GCneb-rã. ein Sde outubro
de 1991.
2. - Durante a CorifCrência de Plenipotenciãi"iôs da União
Internacional de Telecomunicações (UIT); realizada em 1989,
for ·aprOVada a criação de quatro centros regionais ~ nas
Américas, África, Oriente Médio e Ásia-- com, o objetivo
de aprimorar e descentralizar as_ atividades de .cooperação
técnica da organização. A escolha do Brasil para sediar a
Representação Regional da UIT nas Américas constituiu-se
no reconhecimento de que o País dispõe da ~elhor infra-es-

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA !tÊPÚBLICA ·
FEDERATIVA DO BRASIL E A UNIÃO_
, .
· INTERNACIONAL DE TELECOMUNIÇAÇOES
PARI'< O ESTABELECIMENTO
. .
·DA REPRESENTAÇÃO DA UIT EM BRASÍLIA
, '- Co'~siderando'q~e a União InternaCional_de i'eltÚ:orrl\1nicações (doravante denomina4a "UIT"'), de modo a imple~
mentar a Resolução n• 17 (COM61)!) intitulada "Presença~~'
gi0na1 da UIT". adotad_a na Çúnferenéia, de" PleniPotenCiári~
da IJIT (Nice, 1989), a qual deCidiu, por prinétpio, ser necessária __Litna presença tegfonal mais ~orte daquele órgão COJTI
vistas a aprimorar' fi eficácia de sua assistência a países-mem~
bros, em especial aos países em desenvolviinento, resolve~
estabelecer urna Representação para a América Latina e para
os países do Caribe, em Brasília, República Federativa Qo
Brasil (doravante denominado "Brasil");
Considerando que o Governo da República Federativa
do Brasil (doravante denominado "Governo") infor~oq <\
UIT a disposição de conceder os me_ios neçessári~. à i11stalação
daquela Representação para a América Latina e para os países
do Caribe (doravante denominada "Representação");
O Governo e a UIT acordam o seguinte:
ARTIGO!
toda a aSsistên~ia- a seu alcance para
sediar e para manter o·s meios necessários à Representação
em Brasília, a ser dirigida por ·repre-senta:ntes da UIT, os quais
estarão encarregados das atividades de cooperação e assistência têcnica da UIT na América LatiDa e nos pafses do Caribe.

o- Governo ·dará
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ARTIGO li

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•12, DE 1993

O Governo concederá à Representação e a seus funcio-

nários lotados_ em Brasília, bem como aos funcionários de
direção da UIT, _seus fundos, suas propriedades e seus bens,
o_~rivi~égi:9 se a~ Jnl':lni~~dc:s pr~_yistos na Convenção de PrivilégiOs e Imunidades das Agências Especializadas, de 21 de

novembro de 1947, da qual o Brasil faz parte, e propiciarlhes-á condições não menos favoráveis do que as geralmente
dispensadas pelo governo a outras organizações íntergovernamentais sediadas no Brasil, e a seus membros:
ARTIGO III
O Governo-facilitará a entrada, a permanência e·a-partida
da República Federativa do Brasil de pessoas convocadas pela
Representação, para tratar de assunto oficial relacionado com
a mesma. Igual tratamento será aplicado aos cônjuges e aos
dependentes diretos, que habitem com as pessoas acima referidas ou que venham visitá-las.
ARTIGO IV
O Governo fadfita:rá as viagens, do Brasil para outros
paíseS, dos Representantes _da UIT referidos no -Aitigo I,
e das pessoas mencionadas no início do Artigo III.
ARTIGO V
O GOvem-o~dará, gratuitamente, toda a assistência posSível para prover a UIT e sua Representação de adequadas
instalações para escritóiio, água, eletricidade e serviços de
telecomunicação (telefone, telex, fac-sírnile) necessários ao
funcionamento da Representação. Seus pormenores serão negociados entre a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás)
e a UIT, e consubstanciados em Carta de Compromisso, que
as mesmas assinarão, como parte integran~e do presente Acordo.
ARTIGO VI
1. O presente-Acordo entrará em vigor30 (trinta) dias
após a notifiCãção do Governo ii UIT de que os procedimentos
constitucionais tenham sido cumpridos e permanecerá em vigor, enquanto a Representação estiver sediada em Brasilia.
2. O presente Acordo poderá ser emendado por entendimentO poi- escrito entie am-bas ã.s Partes.-Oualquer emenda
a ser anexada a este Acordo entrará em vigor da mesma
maneira estipulada no primeiro parãgfafo do presente Artigo.
Feito em Genebra, aos _8 dias de o_utu_br_o de 1991, em
duas cópias, em português e em inglês, sendo ambos os textos
igualmente. autênticos. Em caso de qualquer divergência de
interpretação; prevalecerá o texto -em inglês.

./

c~

-;;p~-k,_,,- =-

.

- p)/;1 .

Pelo Governo da República Federativa do Brasil.

(N' 177/92, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto _do Acordo Relativo a Sei-Viços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federa~
tiva do Brasil e o Governo de Hong KoDg, em Hong
Kong, em 6 de setembro de 1991.
" ·
·
O Congresso Nacionar decreta:
__ ___ _
Art. 1"' Fica aprovado .0 texto do Acordo Relat_ivo a
Serviços Aéreos, celebrado entre o_ Governo da República
Federativa do Brasil e _o GOverno de Hong Kong, em Hong
Kcmg, em 6 de setembro de 1991.
Parágrafo Unico. Ficaril sujeitos· à"- aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que possa:m resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes cOmplementares que, nos termos do artigo 49, inciso I, da Consti~
tuiçãoFederal, acarretem encargos ou compromissos grâ.vosos
ao património nacioõ.al.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor n:i data
·
·
de sua publicação.
MENSAGEM N• 677, DE 199I

Excelentíssimos senhores membros Q.o CongreSsO Nacio:~:

.

De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter a elevada
consideração de V. Ex~s, acompanhado de Exposição de Mo ti~
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações EXteriores,
o Acordo Relativo a Serviços Aéreos, celebrado entre o Go~
vemo da República Federativa do Brasil e ó Governo de
Hong Kong, em Hong Kong~_~m 6 des~tembro de 1991.
Brasília, 27 de novembro de 1_991. - Fernado CoUor.
CONSTITUIÇAO DA
.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULOIV
.
Da Organização elos Poderes
• • • <o . . . . . . . . . . . . . - • • -• • -. . . . . . . . . . . - - ' · . . . . . -. . .

-

-- - -

--

-

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

~ . . . . . ··~···-·

-

--

-

CAPiTULO!
Do Poder Legislativo
-........................................ ' ......·... -. .....-.-.

. . . . . . . . . · - · · · ••

-

~-

~-. . . .--:'• • •

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

~

;:.....-..~:

SEÇÃO li
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência ·exc~usiva do Co~~~~s~~--~aciorial:
!-.resolver_ definitivamente sobre tratados, acordos ou
a tOs internacionais que áÇãtretem encargos ou comJirÓ.i:riissoS
gravosos ·ao património naaon.-al;
... ' ....................... ·-· ._,_ ..... ,. ....... ·-·
...........
..... .
_

...

·~~·-··

·--·

...._.~_

ÊXPOSI.ÇÃO DE MOTIVOS N• o'cTÍDAIIDÂOC,
I/540/PAIN,LOQ,D16, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991,
·-DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELA,
ÇÕES EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
DOutOr -Fernando Collor
Presidente da República
Senhor Presidente,
1. Tenho a honra de subriieter à alt3 consideração de
V. Ex~-o anexo acordo entre o Governo da República Federaw
c

Pela União Internacional de Telecomunicações.

-

-
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tiva"do-Brâsil e. o Gówemo de Hong Kong, relativo a sefVíçoS
Aéreos, finna9-_l? .e~ !f.ong J<Çon_g, _em 6 de s~tembro últi~o.
2. A formahzaçao'das relações Brasíl/Hong Kong no se-
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b) o termo "empresa aérea designada" sig~~f!__ca uma-emp!esa aérea -que tenha sido designada e autorizada conforme
o Artigó 4 deste Acordo;
- -- - - ·
-

torda avif!.ção çOJ;ner;cjal veio atender ao anseio-das autori-

c) O termo "área",. em relação a Ho'ng--Korig 'iiiclui a

dad~S.<lf;.TO"Qáu~icas b_rasileiras, tendo a negociação desse Acor-

Ilha de Hong Kong;- ~owloon e os Novos Territórios e., errl

do _Aéreo. se .tornado possível por força de dispositivos da
relação ao- Brasil, teni o sígnificiido atribuído"<! "'territôl'io'~~:
Declaração COnjuntá siilo~brit.ânica~spbre a futura autonomia no-Artigo 2 da Convenção-sobre Aviação Civil Internacional,
aberta para assinatura em Chicago, em 7 de dezembro de
da Região Administrativa Especial de Hong. Kong.
3. O rf::feiido _instrumento viabilizará p estabelecimento
1944;
de se_rvtço~ .aére.os .comerciais- tegulares e diretos- entre
d) os termos "serviço aéreo", "'servH;o aéreo interna:..
BrasiL. e H;ong Kong_,_ expJorados por transporta-dores a serem cional", "empresa aérea" e uescala sem fins comerciaís" têm
os signifiCados atribuídos a eles, respectivamente, no Artigo
designados pelas Partes. Ao possibilitar O-encurtamento da
distância entre Améij.Cã do SU,l_e .aquele enclave -_dinâmico
96 da referida Convenção;
e ativo _çç:ntro ~J;_llercial e financeiro da Ásia - o Acordo
e) o termo "este Acordo .. _significa eSte AcordO, o Ariex_o
Aére_o.<le.vcrá contribuir para o adensamento do intercâmbio
a este, e quaisquer emendas ao Acordo ou ao An~xQ;_
econômico, cultural e turístico bilateral e para se lograr maior
f) o termo 'seryiÇos acordados" significa serviçOS aéreoS·
e rn.ais.efe~iva presença do~ Brasil na região asiática.
nas rotas especificadas para o transporte de passageTfos, Cargá
4. O documento reafirma os príncipios e as dispo-sições
e·mala postal, separadamente ou em combinação;
·
const~ntes da Convenção de A viação.Civíl Internacional, cong) o termo ··ro_ta especificada" uma das rotas especificadas no Anexo a este Ac;ordo;
cluída em Chicago, em 7 de dezembro de 1944_, ratificada
pelo Governo brasileiro -em 8 de julho de 1946._ · __
·
h) o termo "tarifa" sigJ?.ifica _1.!-rn ou mais dos seguintes:
5. Nos moldes dos modernos instrumentos aeronáuticos
----i) a tar~fa de passageiros cobrada por uma empresa aérea
celeOrados pelo Brasil, o Acordo consiste de uma parte geral
para o transporte de passageiros e sua bagagerri nos serviços
e de um anexo contendo o Quadro de Rotas. O documento
a~re}LS ~as taxas e condições.aplicáveis aos serviÇOs conexos
estabelece os-direitos e os deveres das Partes para: a exploração
a tal transporte;
·
_
de serviçós àéreos regulares internacionais e contéril, entre
ii) o frete cobrado por uma empresa aérea para o transouti'o's; diSpositiVos ein rilaférüt-de navgação aérea, designação
porte de carga (exceto mala postal) nos serviços aéreos;
de eiÍlpresas, tarifas, conversão_ e transferência de receitas
iii)- ãs condições regendo a disponibilidade ou a aplica:bipelas empresas designadas, pagamento de encargos aeropor-'
lidade de tal tarifa de passageirOs óu frete, incluindo quaisquer
tuárioS e·- segurança da aVi-ação. ·
- -- vant<~:ge"Ds vin'culadas à tarifa de passageiros ou ao frete;
6. O "'Anexo aó citado instrumento fixa os Quadros de
iv) O valor da comissão paga por uma empresa aérea
Rotas~· qUe 'deverãO balizar as operações d_os transportadores
a um agente, relativa aos bilhetes_ vendidos e aos._ conheci;
das Partes.
:m.entos_ aéreos preenchidos por aquele agente para transporte
7. Em vista do jnteres~e em se formalizar intercâmbio
nos serviços aéreos;
-~···
com Hong Kong no setor do transporte aéreo internacional,
i) o termo "tarifa aeronáutica" significa um pfeço cobrado às empresas aéreas pelo fornecimento de instalações e
permito-me submeter a V. Ex~ o anexo projeto ae mensagem
ao Congresso Nacional, a fim de que_ o referido ato interna~
serviços aeroportuários, de navegação aérea "e de segurança
cional seJa encaminhado à apreciação do Poder Legislativo.
de ~viação.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~, Senhor
ARTIG02
Presidente, a garantia do zpeu mais profundo respeito.

*
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DE HONG KONG RELATIVOS A SERVIÇOS~ AÉREOS
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo de Hong Kong
(doravante denominados "Partes Contratantes''),
DesejaD.do firmãr um Acordo com o objetivo de proporcionar a base para serviços aéreos entre Brasil e Hong Kong,
Acordam o seguinte:
_
ARTIGO 1
Definições

Para· os fins deste Acordo, a menos que o contexto exijade outra maneira:
-- -- ·---- --- ---· a) o termo "autoridades aeronáuticãs" sigiiifiCa, no -caso
de Hong Kong, o Diritor de Aviação Civil, e, no caso do
Brasil, o Ministro da AeronáUtica, Õu, em ambos Os casos;
qualquer pessoa ou órgão autorizado a executar quaisquer
funções no pres~nte exercidas pelas autoridades acima mencionadas ou_fun_ções similares;

Dispositivos da Convenção de Chicago
Aplicáveis aos Serviços Aéreos Internacionais

Ao implementar este Acordo, as Partes Contratantes agi~-~r
rão conforme os dispositivos âa Convenção sobre Aviação ..
Civil Internacional, aberta para assinatura em Chicago.,.. em-'---'
7 de dezembro de 1944, incluindo os Anexos e _quaisquer;
emendas _à Convenção ou a seus Anexos que-se apliquem
a ambas as Partes ContratanteS, na medida em que esses
- dispositivos sejam aplicáveis aos serviços aéreoS illternãcionais.
. ARTIG03
de J)ireitos
1. Cada Parte contratante concede à outra Parte Contratante os seguintes direitos relativos ã seü.s serviços aéreos
internacionais:
__ a) o direito de sobrevoar sua área;
b) o direito d_e pousa~ -~a -sua área, para fins não-co~
merciais.
---- 2. Cada Parte Contratante concede à outra Parte Contratante os direito_s_ e_m seguida especifica-dos neste Acordo,
com a finalidade de operar serviços aéreos internacionais nuConcessã~

4540

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il)

ma rota especificada. Enquanto estiverem operando um serviço acordado numa _rota especificada, as empresas aéreas de
cada Parte Contratante goZarão, além dos direitOs es"()ecifiw
cactos no parágrafo 1 deste Artigo, _do_ t;fireito de_ pousar na
área da ou_tra Parte Contratante nos pontos determinados
para aquela rota, conforme o Anexo a este Acordo.
3_. Nenhum dispositivo do parágrafo 2 deste Artigo será
considerado como concessão a uma empresa aérea designada
de uma Parte Contratante do direito de embarcar, num ponto
da área da outra Parte Contratante, passageiros e carga, incluindo__ mala po_stal, transportados mediante pag~ento ou
retribuição e_ destinados a outro ponto na área da outra Parte
Contratante.
_ _ _ .. 4. Se devido a conflitos armado~. diStúrbios ou manifestações políticas, ou drcuristâncias especi~is e incomuns, uma
empresa aérea designada de uma Parte Contratante estiver
incapacitada de operar um serviço na sua iota normal, a outra
Parte Contratante envidará seus melhores-esforços para facilitar a operação continuada de tais serviços, por intermédio
de ajustes ~dequados e temporários de rotas.

ARTIG04
Designação e AUtorização de Einp.resas Aére&s
1. Cada Parte Co-ntratante terá o· direito de designar
por escrito à outra Parte Contratante uma ou mais empresas
aéreas, com a finalidade de operar os serviços acordados nas
rotas especificadas e de revogar ou alterar tais designações.
2. Ao receber tal designação, a outra Parte Contratante
concederá, sujeitO aos c;lispositivos dos paiágrafos 3 e 4 deste
Artigo, sem demora, as autorizações operacionais à empresã
aérea ou empresas aéreas designadas.
3. a) O Governo de Hong Kong terá o direito"de recusar
conceder autorizações operacionais referidas- no· parág-rafo 2
deste Artigo, ou impor condições que _sejam consideradas
necessárias para o exerCício, por uma empresã aérea designada, dos direitos especificados no Artigo 3 parágrafo 2 deste
Acordo, no caso em que não esteja convencido que parte
substancial da propriedade e o controle efetivo daquela empresa aérea pertençam ao Governo da República Federativa do
Brasil ou a seus nacionais.
b) O Governo da República Federativa do Brasil terá
o direito de recusar coriCeder as autorizações operacionais
referidas no parágrafo 2 deste Artigo, .ou impor condições
que sejam consideradas necessárias para o exercício, por uma
empresa aérea designada, dos direitos especificados no Artigo
3 parágrafo 2, no caso em que não est~ja convencido que
aquela empresa aérea seja incorporada como sociedade anónima e tenha sua sede principal de negóciOs e·m Hong Kong.
4. As autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratante podem exigir que uma empre-sa -aérea designada pela
outra Parte Cantrat_án_t_e__d_emonstre que está habilitada, para
atender às condições determinadas segundo leis e regulamentos normal e razoavelmente aplicados às operações de serviços
aéreoS iriternacionais p-or tais autoridades.
5. Qiiándo uma empresa aérea tiver sido designada e
autorizada, ela pode iniciar a operação dos.serviços ac_ordados,
desde que cumpra os dispositivos aplicáveis deste Acordo.
ARTIGOS
Revogação ou Susperisãõ de
Autorização Operacional
1. Cada Parte Contratante terá o- difelto de revogar
ou suspender uma autorização operaciriõal, para o exercício
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dos direitos especificadqs no Artigo 3 parágrafo 2 por uma
empresa aérea designada pela outra Parte Contratante, ou
impor condições que sejam consideradas necessárias para o
exercício desses direitos:
.
. .
a) I) No caso do Governo de Hong Kong, em qualquer
circunstância em que não esteja convencido que parte suabstancial da propriedade e o_ _controle efetívo daquela empresa
aérea pertençam ao_ Governo da República Federal do Brasil
ou a seus nacionais;
li) -Nó éãso'do Governo da República Federativa doBrasil, em qualquer circünstãncia em que riãó esteja convencido
que aquela empresa aérea seja iTICórpOrada como sociedade
anónima e tenha sua sede principal de negócios em Hong
Kon-g; ou
-- b) nó caso em que aquela empresa aérea deixe de cumprir
as leis e regulamentos da Parte Contratante_que concede aqueles direitoS; oU
c) se aquela empresa aérea de outra maneiia deixa de.
operar conforme as condições estabele_cida_s s.egundo este
Acordo.
2. A merios que seja essencial a imediata revogação
o~ suspensão da autorização operacional mencionada no parágrafo 1 deste Artigo, ou a iniposição de condições nele incluídas, para prevenii: violações posteriores de leis ou regulamentos, tal direito será exercido somente após consulta com
a outra Parte Contatante_.
ARTIG06
Aplicação de Leis e Regulamentos
1. As leis e os regulamentos de uma Parte Contratante,
relativos à admissão ou à saída de sua área de aeronaves
engajadas na navegação aérea internacional, ou à operação
e à navegação de tais aeronaves enquanto em sua érea, serãó
apliCados às aeronves da empresa aérea ou empresas aéreas
designadas pela outra Parte Contratante sem distinção qu~nto
à nacionalidade, e serão cumpridos por tais aeronaves na entrada, saída, ou-durante sua permanência na área da primeira
Parte Contratante.
2. As leis e os regulamentos de urna Parte Contratante,
relativos à admissão ou à saída de sua área de passageiros,
tripulações, carga ou mala postal, tais como regulamentos
relativos a entrada, liberação, imigração, passaportes, alfândega e quarentena, serão cumpridos por ou em nome de tais
passageiros, tripulação, carga e mala postal da empresa aérea
ou empresas aéreas designadas pela outra Parte Contratante
na entrada, saída ou durante sua permanência na área da
primeira Parte Contratante.
3. Na aplicação das leis e dos regulament~s referidos
neste Atigo à empresa aérea ou empresaS aéreaS designadas
da outra Parte Contratante, uma Pare Contratante não dará
tratamento mais favorável as suas próprias empresas aéreas.

ARTIGO?
Reconhecimento de Certificados e Licenças
Certificados de aeronave·gabilídade, certifícãdos de habilitação e licenças, emitidos oti convalidados por uma Parte
Contratante e ainda em vigor. serão reconhecidos como válidos pela outra Parte Contratante para os objetivosde operação
dos sevirços acordados nas rotas especificadas, desde que tais
certificados e licenças sejam emitidos ou convalidados mediante e em conformidade com os padrões estabelecidos, segundo a Convenção sobre Aviação Civil Internacional, aberta
para assinatura em 7 de dezembro de 1944.
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ARTIGO 8
Princípios Regendo a Operação
dos Serviços Acordados
1. ~a verá oportunidade justa e_ igual para as empresas
aéreas deSignadas das Partes Contratantes operarem os sevirços acordados nas rotas especificadas.
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3. Qu.llquer tadfa proposta para o transPorte entre
Hong Kong e Brasil será registrada com as autoridades aeronáuticas das Partes Contratat'l~es pela empresa aérea· ou empresas aéreas prete·n-dendo sua_ aprovação, de tal forma que
-as autoridades aeronáuticas posSam separadamente requerer
o detalhamento· dos i~ens especificados na alínea h do Artigo
2.- Na operação dos serviços aco-rdados, as empresas 1 deste Acordo. A tarifa será registrada no mínimo 60 (sessenta) dias (ou num período menor como as autoridades aeronáu~
aéreas designadas de cada Parte Contratante levarão em conta
os interesses das empresas aéreas designadaS, da- outra Parte tiças das Parte Contratantes poSSam acordar) antes da data
proposta de efetivaÇão. A tarifa proposta será considerada
Contrat~nte, a fim de não afetar indevidamente os sú\riços
comO "terido sido registrada com ãs aUtoridades aeronáuticas
proporcronados pelas últimas no tOdo ou em parte das mesmas
de uma_ Parte Contratari~e, na data effi que fot recebida por
rotas_.
- '3. Os serviços atardados proporcionados PelaS- e~ pre- aquela autoridade aeronáutica.
- · · 4. Qualquer ~arifa propostâ j>bderá sei- apfoVá.da pelas
sas aéreas das Partes Contratantes terãO Como caraCterfStica
autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratante· a qualquer
uma relação estrita com as necessidades do público para transmomento e, desde que tenha sido registrada em consonância
porte r,ta~ rotas especificadas e terão como obj_etivo p-rimário
a prov1sao, com base em razoáveis coeficientes de aproveita- com o parágrafo 3- deste Artigo, será conSiderada aprovada
pelas autoridades aeronáuticas daquela Parte Contratante exmento ("load factor"), de capacidade adequada para atender
ceto
se, dentro de 30 (trinta) dias (ou num período menor
às necessidades atuais e as razoavelmente previsíveis-pará
como as autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes poso transporte de passageiros e carga, incluindo mala postal,
sam acordar) após a data do registro, as autoridades aeronáuoriginados na ou destinados à área da Parte Contrata_o_té que
ticas de uma Parte Contr3ümte tenham_ informado às autoritenha designado a empresa aérae. ProvisãO pai"a o -transporte
dades aeronáuticas :da ·outra Parte Contratante, por -escrito,
de passageiros ·e carga, iõ.duindo mala postal, ambos embar-a sua desaprovação à tarifa proposta.
cados em pontos outros- nas rotas especificadas que não na
-5.~---Se uma nota de desaprovação- for dada de acordo
área da Paz:te COntratante que- designou a empresa aérea.
com as provisões do- parágrafo 4 deste artigo, as autoridades
será determmada de acordo com os princípios geraiS -de que
aeronáuticas das Partes Contratantes poderão determinar a
a capacidade será relacionada com:
tarifa em conjunto. Com este propósito, uma Parte Contraa) a demanda de tráfego de e para a área da Parte Contratante poderá. dentro de 30 (trinta) dias· da entrega da nota
tante que tenha designado a empresa aérea;
de desaprovação, solicitar consultas entre as autoridades aerob) _a demanda de tráfego da região através da qual passam
náuticas das Partes Contratantes, as quais serão realizadas
os serviÇOS acordados, levando em conta outros serviços- esta-dentro de 30 (trinta) dias da data em que a outra Parte Contrabelecidos pelas empresas aéreas dos EstadoS compreendidos
tãnte tiver-recebido tal solicitação por-escrito-.naquela região;
- · ·
- 6. Se uma tarifa não for aprovada pelas autoridades
c) os requisitos da operação direta de empresa aérea.
aeronáUtiCas de uma Parte Contratante de acordo com o pará4. A capacidade a ser proporcionada nas rotas especifigrafo 4 deste Artigo,- e se as autoridades aeronáuticas das
cadas será a que for determinada juntamente, de tempos em
~a~~~s Contratantes-'não conseguirem determinar a tarifa em
tempos, pelas Partes Contratantes.
-· ~conjunto e_de acordo-"-com o parágrafo 5 deste Artigo, a divergência será resolvida conforme os dispositivos do Artigo 17
ARTIG09
deste Acordo.
Tarifas
7. Sujeito ao parãgrafo 8 deste Artigo, uma tarifa estabelecida de acordo com provisões deste Artigo permanecerá
1. As tarifas a serem aplicadas pelas empresas aéreas
válida até que uma tarifa substituta tenha sido estabelecida.
desigandas pelas Partes Contratantes, pará o transporte entre
Hong Kong e o Brasil, serão aquelas aprovadas pelas autori8. Exceto c_onf 6 acordo das autoridades aeronáuticas
dades aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes e serão
de ambas as Partes COntratantes, e por um período que-etas
estabelecidas em nível razoável, levando-se em consideração
possam concordar, a validade de uma tarifa não será prorrotodos_ os fatores pertinentes, incluindo custo de operação dos
gada em conseqüênCia do parágrafo Tdeste Artigo:
serviços acordados, interesse dos usuários, lucro razoável e
a) quando uma tarifa tenha uma data de términO, pOf
tarifas de outras empresas aéreas operando em toda ou em
mais de 12 (doze) me~es após aquelas data;
qualquer parte da mesma rota.
b) quando uma_ tarifa não tenha. Pata de término, por
2. As tarifas mencioiladas no parágrafo 1 deste Artigo
mais de 12 (doze) meses após a data na qual uma tarifa substipoderão ser acordadas pelas empresas aéreas das Partes Contuta for registrada com as autoridades aeronáuticas das Partes
tratantes que pretendam a aprovação das tarifas, as quaisContratantes, Por uma empresa aérea designada de uma Parte
poderão consultar outras empresas aéreas operando em toda
Contratante.
a rota ou em parte da mesma, antes de propor tais tarifas.
9. a) As tarifas a serem cobradas pelas empresas aéreas
Todavia, não será negado a uma empresa aérea des_ig!J.ada
de Hong Kong para transporte entre o Brasil e outro Estado
propor, nem às autoridades aeronáuticas das Parte Contratantes aprovar-qualquer tarifa, se aquela empresa aérea não- serão- sujeitas à aprovação das autoridades aeronáuticas ·do
Brasil e,quando aprovado, do outro Estado. As tarifas a serem
conseguir obter a concordância da outra empresa aérea desigcobradas pelas empresas aéreas designadas pelo Brasil para
nada s_o_b~e tal tarifa, ou pelo fato de nenhuma outra empresa
o tnfusporte entre Hong Kong e um Estado que não o Brasil
aérea destgnada estar operando na mesma rota. As referências
neste e no parágrafo anterior a ''inesma fota" dizem respeito · serão sujeitas à aprovação das autoridades aeronáuticas de
Hong Kong e, quando aprovado, do outro Estado.
à rota operada, não à rota especificada.
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b) Uma_ tarifa n_ão será aprovada para tal transporte,
exceto se tiver sido registrado pela empresa aérea designada_
de uma Parte Contratante, que tenha solicitado aquela aprovaçãu ·das autoridades. aeronáuticas da outra P~rte Cqntra-_
tante, de tal forma que as autoridades aeronáutícas da outra
Parte Coritratante poSsam. requerer a apresentação do detalhamenta dos itens especifiCados na alínea h do Artigo 1 deste
Acordo e no mínimo 90 (nOventa) dias{ou ri um perfodomenor
com o qual as auto_ridades aeronáuticas da qutra Parte Contratante possam concordar, para um caso particular) antes da
data proposta de efetivaçãõ.. . .
. . .. _
. .
c) As autoridades aero:oáuticas de uma Parte Contratante
poderão retirar a aprovação de qualquer tarifa aprovada para
um transporte, dando um prazo de 90 (nov:enta) dias para
a empresa -.aérea da _outra Parte Contratante que esteja cobrando tal tarifa. Aquela empresa deixará de cobrar tal tarifa
ao final daquele prazo.

ARTIGO lO
Direitos Alfand~gários

---1993

Maio
··.,__de

'

regular e tais itens fiquem sob sua siipCtvisãó até aquela ocasião.
S. As isençôes estabelecidas neste Artigo serão também
válida~ __ qtlando uma empresa aérea designada de~ uma Parte
Contratante conclui_r ~nt~ndim_entos com uma_ op.tra empresa
aérea ou empresas aéreas, com· vistaS ao empréstimO Ou trarisferência,_na área da outra Parte Coiltratante, do equipamento
regular e dos outros itens mencionados nos parágrafoS 1 e
2 deste Artigo, deSdi que aquela outra empresa aérea ou
empresas aéreas desfrutem igualmente çle t<!iS isenções daquela o_utra Parte Çóritiatante. - - - __
_
______ c--_
. 6.- Bagágem carga, 'eín t:rffiiSiiO -direto peta :áre-a de
uma Parte Contratante,· ficarão lsen'taS_dQs direitOs ~alfande
gáriOs, impostos e taxas semelhantes e encargos qUe ftão 'se
baseiem no custo dos serviços prestados na chegada;

-e-

....
1

' :

-. ,.' .
ARTIGO 11
Segurança da Aviação Cada pã-rte Contratante reaftrirta c}üe suà óbrigà~ã·ó,

~peran_te ~ o~tr_a-Parte Contrata~te d~ pr':tpo~er. a:~~~-u,rá?Ç~
da ~v1aç(\o c1v1l çq_ntra atos de mterferêncm tlfCita, conshtô.1
1. Aeronaves operadas em serviços aéreos interna-cionais pelas empresas aéreas designadas de uma Parte Contra-. parte integrante deste Acoido_. _Cad-a Parte Co.ntratante atuatante, seu equipamento regulai, combus_tíveis, lubrificantes,
rá, _em particular, de conformidade com os dispositivos de
supnmcntos técnicos de consumo, sobressalerites incluindo
segurança da aviação constante.s da convenção sQbrp Infrações
motores, suprimentos de bordo (incluindo mas não limitados
e Certos Otitrqs A tos Praticados a Bordó:ct.e ~eioricive~,' assinda em Tóquio em 14 de setembro ·de. ·1963, çla_'CQ\i_V~i:lç~o
a comida, bebidas c fumo), que se encontrem a bordo de
tais aeronaves, ficarão _isentos pela outra Parte Coriffatante, - parã a Repressão do Apoderamento Ilícito de :Aero~.av~~,
na base de reciprocidade, de todas os direitos alfandegários,
assinada em Ha_i_a em 16 de qezembro t;Ie 1970 e da C9llY~!Wão
impostos e taxas semelhantes c encargos que não se baseiem
para a Repressão aos Atos Ilícitos Contr.a a s_eg_Ui:à~riÇ~ .~a
no custo dos se_rviços prestados na chegada, desde que tal
Aviação Civil, assinada em Montreal e:rn_23_d~_se_.teinbro de
~71.
.
.
.
... equipamento regular c demais itens permaneçam a bordo da
aeronave.
-.---~·-_-Cada Parte Contraial\te-rec,é~êr:~~ rriediã~te_-~9.lkiiá
2~ - Equipamento regular, combustíveis, -lubrificantes,
ção, toda a assistência necessária da ou.tra. Parte .CP~tlfrjifa~te
suprimentos técnicos de consurrio, sobre~salentes incluindo
para a prevenção contra atos de apoderamento ilícitO-de aeromotores, suprimentos de bordo (incluindo mas_não limitados
naves civis e outros at.o.s ilíci!oS .con.tr,a. a ~eg1;1-ril:nS:~ ~çle tais
aeronaves, se~s _passageiros e tripulações, aeroportos e faCifia comida, bebidas e fumo), assim como bilhetes aéreoS, conhedades de navegação aérea, e qualquer outra ameaça à segucimentos aéreos, qualquer material impresso com o símbolo
da empresa designada_ de uma Parte Contratante- e material
rança da aviação civiL
3. As Partes Contratantes agirão, no seu relacionamenpublicitário co_m_urn _distr:ibuindo gratuitamente por aquela em~
.to mútuo, em conformidade com os dispositivos·aplicáveis
presa aérea de.signada, introduzidos na área da outra Parte
de segurança da aviação, estàbelécidos pela Oigali._izãçãci de
Contratante por ou sob a responsabilidade daquela empresa
aérea designada pu colocados a bordo_das ~eronaves operadas
Aviação Civil Internacional e desígnados como AnexoS à COnpor aquela empresa aérea designada, ficai:ão isentos peta outra- venção s-obre AViação "Civif Internacional, aberta para· assinaParte Contratantç,_ na base de reciprocidade, de todos os direitura cm Chicago-, no dia 7 de dezembro de 1944. Cáda ~~rte
tos alfandegários, impostos e taxas sem~lha.ntts_ e e.ncargos_ Contratante exigirá que os operadores de aeronaves· de .suas
que não se ba~eiem no custo dos serviços prestados na_ chegamatrículas ou operadores de aeronaves, tendo sua sede comercial principal ou domicílio em sua área, bem como a~ ~dminis
da, mesmo quando tal equipamento regular e demais. itens
venham a ser utilizados em qualquer parte de um vôo realizado
trações de aeroportos na sua área, ajam de coilfomiçi<,J.qe__ com
sobre a área da outra~.P_art_e ContrJltante.
O_$ mençionados dispositivos de segurança_ da aviação:
_ '
4. Cada Parte Contratante co.ncorda em _que- úiiS -opera3.- O equipameritó regular e os- dcma"is iteriS.Citados nOs
parágrafos 1 e 2 deste Artigo poderão fiCa: r -~k>_b__a_supervisão
dores de aeronave possam ser requeridos a obs.erv"ãf _as _dispoou o controle das autoridades aduaneiras:da outra Parte Con- . sições sobre a se_gurança da aviação mencionadas no parágrafo
3 deste Artigo, exigidas pela outra Parte Contrãtant'e'eni'felatratante.
çãõ à entrada, saída, ou permanência na área daquela outra
4. O equipamento regular e os demais"ifCns- Citã.dOS nõ_
Parte Co11tratante. Caçla Parte Contratante assegurará qUe
parágrafo 1 deste Artigo poderão ser desembarcados na área
medidas adequadas sejam efetivamente aplicadas dentro da
da ou_tra Parte Contratante, com a autorização das autoridades
aduaneiras daquela outra Parte Contratante... neS$-ªS- circuns-_- sua área para proteger as aeronaves e inspecionar os passageiros, as tripulações,as bagagens de mão, as bagagen-s, a
tãncias, tal equipamento regular e tais ltehs goZarão, na base
carga e -as proVisões de bordo,,antes e durante o -embarque
de reciprocidade, das isenções estabelecidas no parágr-afo 1
ou o carregamento. Cada uma das Pa_rtes_ Contratantes dará,
deste Artigo, até que venham a ser reexportados ou, de outra
forma, utilizados de conformidade com, os regulamentos aduatambém, especial consideração a qualquer solicitação da outra
neiros: As autoridades aduaneiras-daquela outra Parte ContraParte Contratante, CQm vista a a dotar med~das _especiais e
tante poderão, entretanto, estabclece_r que tal equipamento
razoáveis de segurança para combater urna ameaça éSpedfica.
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5.. ·_QU:ahdo ocor:rer incidente ou ameaça de incid.ente
de apoderamento ilícito de aeronaves civis ou de outros atos
ilícitos contra a segunraça de tais aeronaves, seus passageiros
e suas tripulações, de aeroportos ou de facilidades e serViços
de navegação aérea; cada Parte Contratante aux;iliará a outra
Parte Contratante,' facilitando_as comunicaç6es e outraS mediR
das apropriadas para pôr fim rápido e de forma segura a
todo incidente ou ameaça de incidente.
ARTIGO 12
Fornecimento de Estatísticas
As autoridades aeronáuticas_ de cada Parte Contratante
fornecerão às autoridades da outra Parte Contratante, a pediR
do, dados estatísticos periódicos e outros como se fizerem
razoàvelmente necessários, com o objetivo de estudar a capa:cidade oferecida nos serviços acordados pelas empresas aéreas
designadas daquela Parte Contratante. Tais dados incluirão
todas as informações necessárias para determinar õ quantitativo do tráfego transportado por aquelas empresas aéreas
nos serviços acordados e o tráfego originado ou destinado
à área da outra Parte Contratante.
ARTIGO 13
Conversão e Remessa de Receitas
1. As empresas aéreas designadas de Hong Kong terão
o direito de converter e remeter do Brasil para Hong Kong,
a pedido, as receitas locais excedentes às somas desembolsadas
no local. As empresas aéreas designadas do Brasil terão o
direito de converter de Hong Kong para o Brasil, a pedido,
as receitas locais excedentes às somas desembolsadas no local.
2. A conversão e a remessa de tais receitã.S serão permitidas sem restriç~o , à taxa de câmbio aplicável a essas transformações e que esteja e-n:t vigor na épOca em- que tais rê:céitas
forem apresentadas para- conversão e remessa, e não estarão
sujeitas a quaisCJüér ericãrgo-s, exceto Os ilOrfuãlmente cob_rados pelos bancos na execução de tais conversão e remessa.

ARTIGO 14
Representação de Empresas Aéreas e Vendas
1. As empresas aéreas designadas de cada Parte Contratante terão _o-direito, !]e acordo.- com as leis e regulamentos;·
da outra Parte COntratante relativos à entrada, residência
e emprego, de trazer e manter, na área da outra Parte Contratante, aquelas pessoas de seus quadros administrativo, técnico,
operacional e 01:1tros espeCialistas, que sejam necessários pafa
a provisão do transporte aéreo.
2. As empresas aéreas designadas de cada Parte Contratante te;rão j:) direito de proceder à comercialização do transporte aéreo na área da outra Parte Contratante, diretamente
ou através de agent~s. As empresas aéreas designadas de cada
Parte Contratante .terão o:O.ireito de comercializar e qualquer
pessoa terá a liberdade para adquirir tal transporte, em moeda
local ou em qualquer outra moeda livremente conversível.

ARTIGO 15Tarüas Aeronáuticas

1. Uma Parte Contratante não cobrará ou permitirá que
sejam cobradas das empresas aéreas designadas da outra Parte
Contratante tarifas- aeronáuticaS superiores às cobradas de
11uas próprias empresas aéreas, que ope-ram serviç-os ãéie-os
internacionais semelhantes ..
2. Cada Parte Contratante encorajará a realização de
·consultas sobre tarifas aeronáuticas entre suas autoridades
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competentes e as empresas aéreas que se utilizam dos seiYiços
e das facilidades proporcíonada por aquelas autoridades,
quando factível por intermédio das organizaÇõeS :representatiVas da~ epJ.pr~sas ~éreas ..P_r9postas de alterB:Çã_o_ nas tarifas
ae-ronáuticas, deVeriam ser comunicadas a tais usuárkHi--C9m
raz~ável,aift~cedê!l~Í_a; para peiTnitlr-lhes expr-eSSar seuS Poiitos de vista antes que as alterações sejam feitas: Cada Parte
Contratante, além disso, encorajará suàs-autoridades competentes e usuárió~ ã_- tro-can;:ni iiifCirrilãÇões·· i~iativ11s _às tárífas
aeronáuticas.
--

ARTIGO 16

CooStittas-

Cada Parte Contratante pode-, -a (jUalclúer inoinento;·solicitar consultas sobre implementação, interpretação, aplicaçãO
ou emenda deste Acordo. Tais consultas, que podem ser realizadas entre as autoridades aeronáuticas das Partes COriti'atantes, terão início dentro de 60 (s_essenta) dias a contar da
data em que a outra Parte Contratante receber tal pedido
por escrito, a menos que seja acordo de outra forma pelas
Partes Contratantes.

ARTIGO 17
Solução de Divergências

1. Se qualquer divergência surgir entre as Partes Contratantes relativamente à interpretação ou à aplicação deste Acordo, as Partes Contratantes envidarão, em primeiro lugar, esforços para solucioná-la media_nte negociação.
2. Se as Partes Contratantes rtão _obtiverem·, por negociação, uma solução para a divergência, esta poderá ser submetida a uma pessoa ou órgão como acordo_ por elas o_u! a pedido
de uma Parte Contr_atante, será submetida à decisão de um
tribunal de três árbitros, que será constítuído da segUinte foima:
a) dentro de 39 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de arbitragem, cada Parte Contratante nomeará um
árbitro. Um nacional de um Estado que possa ser considerado
como neutro em relação à divergencia, o qual atuará como
presidente do tribunal, será designado como o terceiro árbitro,
mediante acordo entre os dois árbitros, dentro de 60 (sessenta)
~ias após a designaÇãO dci Segu~dt?;
b) se dentro dos limites de prazo acima especificados
qualquer designação não for fe1ta, uma Parte Contratante
poderá solicitar ao ·Presidente do Conselho da Orgariíiação
de A viação Civil Internacional para fazer a necessária designação dentro de 30_ (trinta) dia~. Se o _Presidente se con~ide!ãr
nacional de um Estado que não pode ser tido como neutro
em relação à divergência, o Vice-Presidente que se seguir
na hierarquia, que não seja desqualifiCado peta mesmo motivo, fará a designação.
3. Exc_eto como estabelecido a seguir neste Artigo ou
se acordado de outra forma pelas Partes Contratantes, o tribunal determinará os_ limites da sua jurisdição e estabe_lecerá
seu próprio procedimento. Por õrientação do tribunal, ou
por solicitação de uma Parte Contratante-, -uma reunião~ -pàra
deter~inar os pontos exatos a serem arbitrados e_ os procedimentos específicos a serem seguídos, _será realizada em um
período não superior a· 30 (trinta) dias depois que O tribunal
estiver totalmente constituído.
.
__ --~-- _Ex~.tO se acon:l,ado de _outra J9!in.a pelas PafteS COntratantes ou determinado pelÕ- tiibunat cadi parte COntratante subm,eterá um memorando dentro de 4~--- (,quarenta r
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cinco) dias .depois que o tribunal estiver totalmente_ consth
tuído. As réplicas deverão ser apre•entadas até 60 (sessenta)
dias mais tarde~,O tribunal realizará uma audiência põt solici-

tação de uma- Parte Contratante- óu, _a seu· arbítrio, dentro
de 30 (trlitt3) diàs depois di ter vericido-6 prazo para réplicas.
s: o- tribunal procurã.rá dar uma decisão por escrito
dentro de 30 (trióta) dias depois de conclusão da audiência
ou, se nenhuma audiência tiver sido realizada, depois da data
em que as réplicas tiverem sido apresentadas. A decisão será
tomada por maioria de votos.6. Uma Parte Contratarite poderá aprésentar uni pedido
de esclarecimento sobre a decisão dentro· 'de 15 (qufnzeYdias
apóS o seu récebimento e tál esclarecimentb súá emitido den-,
tro de 15 (quize)dias após tal pedido.
. 7. A decisão do tribunal será aCatâd~_pelas Part~~ Con.:
ttatantes.
_
--- -·___ ,..
---- -- -8. Cada Parte Con-tratante custeará-;_s despesas
árbitro ·qúe designar._ As outras ·despesas do tribunal serão divididas igualmente pelas Partes Contratantes, ip__cluindo quaisquer
despesas realizadas pelo Presidente ou·.Vice-Presidente do
Conselho da Orgariização_de AviaÇão.éiX.iT.iriternacional, em
decon:l:nda ~os procedi~ép.tos no parágiáf9 2, alínea b, deste
Artigo. ·
·
' ·

Feito em duplicata, erri Horrg Kong, aos 6 dias do mês
de setembro-de 1.991~ nos idiomas português e inglés, ambos
-o~- t~~t~!i__SendO ig~,t~lm~_nte, yáliçlos,

PRo CõOYUIIO DA U'P0at.ICA
PID~'fiVÁ DO aJtUIL

ANEXO

1

rn;

ARTIGO 18
• ,.
Emenda
Qualquer em~nda .a. e!)ta Acordo, iitcluindo _qualquer
emenda que possa ser necessária devido__ a_ q'ualq uer con~epção
multila~eral, que. venha a ser aplicada nq _futuro po~- a-inpas
as Partes Contratantes. será acordada pelas Partes _COntratantes, e entrará .é~ ·.v}&9.r- ém- data a -~~r·-determin~da_ po5
troca de notas por escr1to entre as Partes_ Çontratantes, mdicando que todos os_ procedimentos necessáriOs foram por e'las
concluídos.
,
.
,
,_.
;

'

ARTIG019
Denúncia
.I
.
•
•
•
Uma P·atte Contratante podeiá, a :q~alquer mo~énto·;
notificàr por escrito à~ oUtra Parte Contratante -sua decisão
de denunci;:u- este Acordo. Este Acord9 ,deixará de vigorar
à meia-noite- (no local do recebimento da o.otifii:ação) imediatamente antes de se completar o primeiro ano da data do
recebimento de tal notificação pela outra· Parte Contratante,
a menos que· tal nota seja retinida de comum acordo, antes
de expirar essse prazo.
•
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-Quadrj)

de-Rotas

SEÇÃO!
Rotas a serem operadas pela empresa aérea ou empresas
aéreas designadas por Hong Kong:
__ --- - Hong Kong- pontos intermediários- pontos no Brasil
- pontos além.
' ..
Notas:

1.

Os pontos a serem s·ervidOs nas iotas acima especifiCOIJl.um acordo pelas Partes
Contratantes .
.. ~.- A empresa aérea ou as empresas aéreas designadas
por Hong_ Kong poderão, em qualquer ou em todos .os vôos.
omitiresc.alas constantes das rotas acima especificadas, e pode_..
rão s~rvi-:las em qualquer ordem, desde que os-serviços acordados nes_sas rotas comecem em Hong Kong.,
.
._
, 3.- .Nenhum tráfego poderá ser .embarcado _em um ponto
inte~~ed~á~.o.~u ~~ pt;mto ~lém, e_ desembarcado em ..escalas
no Brasil, ou vice-versa, exceto como venha a ser mutuamente
acordaçio, de tempos em tempos, pelas Partes Contratantes.
. 4. Nenhum ponto no território principal da China poderá ser usado com ponto intermediário ou ponto além.
ca_d_a~ dev,er&o.~e:rdet_erm.inftdo_s _ele

SEÇÃQ2_.
· --_ Rotas ·a serem operadas pefa empresa aérea ou empresas
aéreas designadas pelo Brasil.
Pontos no Brasil- pontos intermediários-. Hof!g_ ~ol?g_
-pontos além.

Notas:
1. Os pontos a serem servídos nas-rotas acima esPecificadas deverão sere determiriadQs d~ comum acordo pelas Partes Contratantes.
ARTIGO 20----- --~.. ---2._ A elfiptesa aérea ou as· empresas aéreas designadas
Registro na Organização de Aviação Civil
pelo Brasil poderão, em qualquer ou em todos os vôos. omitJr
Internacional
escalas constantes das rotas acima especificadas, e poderão
servi-las em qualquer ordem, desde que os ser':idorcs-·acordaEste Acordo e qualquer emenda ao mesmo serão regisdos nessas rotas comecem em pontos no Brasil.
trados na Organização de Aviação Civil internacional.
3. Nenhum tráfego podefá ser embarCado em um ponto
ARTIG021
intermedíárío ou em um ponto além, e desembarcado em
Entrada em Vigor
Hong Kong, ou vice-versa, exceto como venha a s<::r mutuaEste Acordo será aplicado provisoriamente a pãrfir da
mente acordado,_ de tempos em te_mpos, pelas Partes Contradata da assinatUra e entrará eln- vigoi" logo 'que as Partes Contantes.
tratantes forem mutuamente notificadas, por escrito, de que
4. Nenhum ponto no território principal da China podetodos os procedimentos necessários tenham sido concluídos.
rá ser usado como ponto intermediátio ou ponto além.
Em. te,stemun~- o_--!'~o__-:_9-____.•~IJ.ik:h22--~S.,,~~-P-~t!xO ass_ in_ado_ s, ?evidamen(À Comissão de Relações Exterioies_e Defesa Nate autonzad-os -pt1( Be:1:1t:rt!(i.~f:_t·{!Q$: Governos, assmam o _presente Acordo. ·--"''?'=>"'-~~--=---:_ ~~:, .-- -::-"'::- · --. ---- .·
cional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•13, DE 1993
(N• 194/92, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos
regulares, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa,
em Brasília, em 7 de maio de 1991.
O congresso--Nacional decreta:_
___ ~
__, _ _
Art. 19 É aprovado o texto do Acoi'do' -sobre· Transportes Aéreos Regulares, celebrado entre o Governo da RepU~
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasfiia, em 7 de maio de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos- à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complemen'tares que, nos.termos do artigo 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou- compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 2 9 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publição.
MENSAGEM No 402, DE 1991
(Do Poder Executivo)
Excelentíssimos Senhores Membros do Co.ngl:eSSó NaCiO-=
nal:
Em conformidade com o disposto no Artigo 49, inciso
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à eleva·
da consideração de Vossas Excelências, acompaóhado de Exposição de Motivos d_o Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre TranspOrtes- Aéreos
Regulares, celebrado entre o Governo da -RepUblica do Brasil
e o Goverrio da República Portuguesa, em Brasília, em 7
de maio de 1991.
O referido Acordo aPerfeiçoa e aprimora as relações aeronáuticas e estebelece os direitos e deveres das Partes.
Brasilia, 14 de agosto de 1991. - F- CoUor.
EXPOSfÇÃO DE MOTIVOS DTC/DE-I/DAI/SRC/oSO/
PAIN LOO H 24 DE 7 DE AGOSTO DE 1991, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa
Excelência o anexo Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Portuguesa, celebrado em Brasília,
em 7 de maio_ últiiP.o.
_
2. O referido instrumento vem substituir o primeiro
Acordo Aéreo bilateral, firmado em Lisboa, em 10 de dezembro de 1946, o qual tem regulamentado os serviços de transporte aéreo de passageiros, carga e correio entre· os dois países.
3. O novo Acordo aperfeiçoa ·e aprimora ã.S relações
aeronáuticas luso-brasileiras e inova em diversos aspectos o
texto_ do instrumento de 1946. Consiste, a exemplo dos modernos Acordos Aéreos negociados pelo Brasil, de uma parte
geral, de um Anexo operacional e de um Quadro de Rotas.
4. O Acordo estabelece os direitos e deveres das Partes
para a exploração de serviçosáreos regulares _internacion~is
e contém cláusulasem matéria -de concessão de direitoS, designação e autorização de empresas, capacidade, tarifas, transfe-
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rência de excedentes de receitas- pelas empresas designadas
·· :--.~
e segurança da aviação. entre outras.5. O Anexo ao citado instrumento Cons1gná os direitos'_;
comerciais do tráfego a serem exercidos pelos tfã.nsportãdores
designados pelas Partes, regulamenta -a indiCaçãO- dos horários
dos serviços, bem como .estabelece a reserva do tráfego lusobrasileiro. O Quadro de Rotas indica-oS pontos onde os serviços poderão ser operados pelas empresas designadas, tanto
nas escalas intermediárias, quanto no território de outra Parte
e as ~calas além..
6. Em vista do interesse na at!J,;tli,zação çlo jQstr:umento
que formaliza e disc.iplina as rela,çqeS entre .Brasil.e, ~qrtugu.al
no setor de transporte aéreo comercia~, permito-me submeter
a Vossa Exçelência o a:n.exo projeto de Mensage.m ao Congresso Nacional, a fim de que o referido ato .internacional
seja encaminhado à apiedação do Podef Legiilátív'o:
Ap'roveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a garantia ·do meu mais profundo
respeito:ACORDO SOBRE TRANSPO!l.TES . _: .. , ; ,
_ .
AÉREOS REGUL.ME$ .
. ... ; .
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBL)CA . FEDERATIVA DO BRASil.. E b GOVERNO DA
REPÚBLICA PORTUGUESA
0- Governo da República Federativa do Brasil
e
O GoVerno da República Portuguesa
(doravante denominãdos_ "Partes'Co.r~t_r'*áõtes")
. ..
-Ãnlniados pelO'desejo de deséri.Vólve·r-seiviço$' ã~i'e_Os ·
regulares entre os dbls países, ciue pe'iniitâm ·a-ssegufàr·-me:.·
diante comunicaçõ·e~'rápidas os vítlc~los a·in'iSrOSds ,e de cOOpe~
ração internacional entre os povos bfl:!sileii"ô e poi'tú'~ti~S;, . .'-·
ConScientes da necessidade de_ que e~ses serviços s~ desenvolvam de maneH:a drdenada, riUina base de reciprocidade,
e pela forma mais económica que seja compatível com a segUrança das operações e o interesse público.
_ Considerando que é necessário aplicar a esses serviços
os princípios e as disposições da ·convenção sobre Aviação
Civil Internacional, concluída em Chicág'ó' e~ 7 de dezembro
de_ 1944, por inteririédio de Plenipotenciários devidamente
credenciados, atuando dentro doS limites das faculdadeS que
lhes foram conferidas e tendo presente aS obrigações internacionais assumidas pelos dois países ..
Convieram o s-eguinte
·
o

ARTIGO 1'
Tenninologia
_ J~~~a efeitos_ dO ~presente_.Acordo, O( termos s~guint~s
Significam:
-~
I -"Acordo"- O Acordo propriamente dfto, o seu
Anexo e o seu Quadro de Rotas e quaisq-ue-r emendas a este
Acordo ou ao seu Anexo ou ao seu Quadro de Rotas, introduzidas nos termos previstos no própriO ACordo.
_II- ••Território"- em relação a um Estado, compreende as regiões terrestes, as águas territoriais a elas adjacentes,
a plataforma continental submarina e o_ espaço aéreo que
se encontram dentro dos limites e sobre os _quais o dito Estado
ex~~ça a sua soberan.ia.
III-" Autoridades aeronáuticas" - no caso_ da República ·Federativa· do Brasil, ·o Ministério da. Aeronáutica e,
no caso de Portugual, o Ministério das Obras Públicas, Trans~ .
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I I - Ao receber a referida designação, a outra Parte Conportes e Comunicações - DireçãO Geral da Avjação _Cic;il
ou, em ambos os casos, a pessoa ou organismo que estiver traiafite-deverá, atendidas as disposições dos incisos- III e IV
legalmente autorizado a exercer funções atualmente _da com- do presente Artigo, Concede[ se_m deffior~ à eml?rcsa de transpõrte-ae_feô-designada das -ª"utonzações necessán~s para explopetência das mcncionãdas Autoridades.
_
_
_
- .
ração dos serViços ·acot"d~dos. IV- ''Empresa designada"- a empresa de trãnspOrte
· Til~ As autoridades aeronáutiCas de uma das- Partes
aéreo que o Governo de uma Parte Contratante houver notifi.:_
Contratantes poderão -eXigir que--a-empresa dê transporte aécada ao Governo da outra Parte Contratante_ cfue é a empresa
reo designada pela outra Parte Contratante demonstre,_ em
que irá explorar os serviços aéreos em conformidad_e com
o Quadro de Ro_tas especificado no presente_ Aco(dQ.~ que- conformidade com as diSposições. da citada Çonyen.ção de
Chicago, que está em__co:ndiçõ~s de cumprir com as obrigações
haja sido aceita pela outra Parte Contratante_nos t_ermos do
--- -- --- - -- disposto no Artigo 3o.
prescritas nas leis e regulamentos aplicados pelas ditas Autoridades para a exploração dos _se_rviços aére_o~_ ÍI!_t~r_l!~çjpn~is.
V - '-'Serviço Aéreo" - todo o se_rviço aéreo regular
IV -Cada uma das __ Partes Contratantes terá o_ direito
realizado por aeronaves para o_ transporte público de pasageide_ negar ou revogar as autorizações mencionadas rlo -litciso
__
ros, e/ou carga e/ou mala postal. _ . __ _ _
II do presente Artigo, quando não esteja comprovado que
VI-"Serviço aéreo internacional"- todo o _ serviço
uma parte substancial da propriedade e o contr_ole efetivo
aéreo que passa pelo espaço aéreo sobre o__ território de mais
Qa empresa pertencem à Parte Contratante que_ designou à
de um Estado.
VII- "Empresa de transporte aéreo~' - a empre~ de
empresa ou aos seus nacionais.
. ... _
__
V -Tão _logo uma empresa de transporte aéreo. haja·
transporte aéreo que ofereça ou explore um serviço aéreo
_sido desse modo_ designada e autorizada~ poderá co_me.Çar ~
internacional.
VIII- "Escala- não corn~·rcial•• -_- tõdõ-0--PoUS-o para
qualquer inomento a explorar os serviçoS acordados; desde
que tenham sido aprovados os seus horários e que estejam
fins outros que não o embarque ou desembarque de passaem vigor, em tais serviços~ tarifas em conformidade com- as
geiros, cafga e mala postal.
disposições do presente ACordo.
-IX- "tarifa" __:o preço do tfanspoi1e de- paSs-ãi~h-os,
bagagem e carga e, de _uma maneira geral_, as condições de
·ARTIGO 4•
transporte às quais se aplicam, assim como _os preços e coõdiRevogação da Autorização
ções relativas aos serviços de agência e outros serviços auxiliares, com exceção, contudo, das rcmunerações__e coildiçOes
I - Cada uma das ParteS-contrafãnteS se reSerya t;fdir~ltO
relativas ao transporte de correio.
·
. .
· · .
de reVogar -a autorizaçã<Yconc-edida <). empresa de transporte
X-''Tráfego luso-:brasileiro" ::- tod.o o tráfego moviaéreo designada pela outra Parte Contratante, ou de suspenmentado no· setor entre o_ Brasil c Portugal, com exceção
der o exercíciCtpela dita empresa dos direitOs especificados
do que_ se limite a mudar dc_serviço sem interrOmper voluntano presente Acordo:
riamente a viagem quer no Brasil~ quer em Portugual. Para
1. quando não esteja comprovado que uma parte subsefeitos _desta definição, não será considerada _como "intertancial da propriedade e o controle efetivo dess-a ·empresa
rupção voluntária de viagem" qualquer interrupção não supese achem em mãos da Parte Contratante que designou a em~.~~~..
presa ou de seus n_acionals;2. -quando essa empresa não cumpra as leis e regulaARTIGO 2'.
mentos da Parte Contratante que conceda tais direitos;
ConCeSsão de Direitos
3. quatldo a ernpresã deixa de explorar os serviços autorizados, dentro ·das condições prescritas no presente Acordo.
I - Cada Parte Contratan_t_e concede à o ii trá Part~Ç_on
TI- Cada uma das Partes Contratantes poder_á impor
tratante os seguintes direitos para a exploração de serviços
aéreos internacionais pela: empresa aél:'eâ. designada pela outra_ as condições que julgue necessárias que para o e~rcício dos
direitos especificados no presente Ac_ordo, nos casos do_s itens
Parte COntratante:
.
~. ,, __ ____
. .
2 e 3 do _inciso I.
a) Sobrevoar o _territórTO da outra Parte Cçm~ratante;.
III- A menos que a imediata revogação, suspensão ou
b) Pousar, no citado territ6tio;·pá"ra finS.riãõ COmerciais;
impOsição de condições sejam essenciais para impedir novas
c) Poll'sar, no citado território, nos termos e nas rotas
infraÇões das leis ou regulamentos, as medidas previstas sodefinidas no Anexo e no Qua_dro de Rotas, com o_ objetivo
mente serão toriladaS ãpós OOrtsUlta à outra Parte Contratante.de embarcar c desembarcar tráfego internacional de passaA Consulta terá início dentro de um prazo de 60 (sessenta)
geiros~ carga e mala postal, transportado separadamente ou
dfias, a partir da respectiva notificação.
em- combinação. ·
-· · · · · ·· · -- - ·
II- Nenhum dispopsitivo deste .Acordo.confeÚrá à ém~
ARTIGO 5'
presa aérea designada de uma Parte Con_tratfl.ntC ·o privilégio
Aplicação de Leis
de c.mbarcar, no território da outra Parte COntrittante, pãssageiros~ carga e mala postal d~stinados a outro ponto no territó~
I - As leiS e re_gula!fl_entos de uma Parte Contratarite
-- - - rio daquela Parte Coniratan.te_.
relati_vos à entrada_, pferilêili::ia óu saída de aeronaves utilizadas
em serviços aéreos internacionais ou ainda à operação de
ARTIGO 3'
taiS"-aeroilaves durante a sua permanêrida déntro dos limites
Designação e Autorização
do seu território_, se_ aplicarão às aeronaves da empresa aérea
Qesignada pela outra Parte Contratante.
I -Cada uma das Partes Contratantes deverá comuniq~.r
II---:- As leis e regulam_entoS de urria Par_te ,Çontrat~nte
por escrito à outra Parte _Çontra~ante a _des_ign3.çã0 oU- sUbsti_I-~lativOS à entrada, peimanêllciã ou Sãídã. de passageiros, trituição da empresa de transporte aéreo que realiZará os sêrViços
pulações~ bagagens, mal~ postal-e carga, assim cõfifo Os trâmiaéreos acord_ados, nas rotas espccificãdas.
.
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tes para a entrada ou saída do país, imigração, alfândega
e as medidas sanitárias, se___aplicarão tanibém, no referido
território, aos passágeiros, tripulações, bag"ã.gens;-ma.Ia postal
e carga transportados pela empresa aérea designada pela outra
Parte Contratante.

ARTIG06''
Direitos, Impostos e Taxas
I - Com o fim de evitar práticãs -discrimin3.t6rías e asse~
gurar igualdade de tratamento, fica estabelecido que:
1. as taxas e outros gravamos que uma das partes Contratantes imponha ou permita sejam impostos à errip-resa desígnada pela outra Parte Contratante par-a uso de aeropo-rtos
e outras facilidades, não serão superiores às taxas e gravamos
cobrados das aeronaves.de sua bandeira empregadas em serviços inte_rnacionais ·semelhantes, pelo uso de tais aeroportos
e facilidades;
2~- os combustíveis, óleos lubrificantes e-peças Sobressalentes introduzidos no território de qualquer das Partes· Contratantes, por uma empresa designada por uma das Partes,
ou por conta da mesma, para o uso exclusivo das aeronaves
desta última, receberão um tratamento tão favorável como
o concedido à empresa nacio·nal ou à nação mais faVorecida,
no que respeita a direitos~áduaneiros, taxas de inspeção e
outros gravames nacionais, pela Parte Coiii:iaiante em cujo
territrório se haja importado tais bens;
3. as aeronaves de uma das Partes Contratantes utilizadas na exploração· dos serviços convencionados, e os combustíveis, óleos lubrificantes, peças sobressalentes, equipamento
normal e provisões de bordo incluindo alimentos, bebidas
e tabaco e outros produtos destinados à venda, em quantidade
limitada, aos passageiros, durante o vôo, que se encontrem
a bordo das aeronaves da empresa designada de uma Parte
V Contratante, estarão isentos, tanto à entrada quanto à saída
do território da outra Parte Contratante, de direitos aduaneiros, taxas de inspeção ou impostos semelhantes, mesmo
quando tais aeronaves os utilizem durante o vôo sobre o dito
território.
II -Os bens enumerados no inciso 1.3 precedente e objeto de isenção pelo mesmo estabelecido não poderão ser de sembarcados da aeronave no território da outra Parte Contratante
sem o consentimento de suas autoridades aduaneiras, e ficarãO
sujeitos ao· controle dessas autorídãdes, eriquanto não utilizados pela empresa.
ARTIGO 7°
Tráfego em Trânsito Direto
I. Os passageiros, bagagem e carga em trânsito diretO
no território de uma Parte Contratante serão sujeitos apenas
a um controle simplifícado, na medida em que o_s _requisitos
de segurança assim o permitam.
II -As bagagens e a _carga ·em trânsito direto estão isentas de direitos aduaneiros e de outros impostos s-emelhantes.

ARTIGO 8'
Capacidade
I. As empresas designadas por ambas as Partes Contratantes gozarão de um tratamento_ justo e igual para explorarem
os serviços acordados, de forma a obterem vantagens recíprocas da exploração.
II -Os serviços acordados a serem operados pelas empresas aéreas designad-as pelas Partes ContratanteS terão cõmo
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objetivo primário o oferecimento, com base em razoáveis coeficientes de aproveitamento, de uma capacidade adequada
para atender à demanda atual e previsível para o transporte
de passageiros, carga e mala postal entre os territórios das
Partes Contratantes.
III - Cad,a Parte Contratant~_ e sua empresa aérea d_esignada levarão em consideração os interesses da outra Parte
Contratante e de sua empresa aérea designada, de modo a
não afetar indevidamente os serviços oferecidos por esta última,

ARTIG09'
Tarifas
L As tarifas a aplicar pela empresa-designada de ui}la
Parte Contratante p3ra os transportes com deStinO ou pro·veniéncia do território da outra Parte Contraüinre, -serão fixadas
a D.íveis razoáveis, tendO em devida conta os elementos relevantes de -apreciação,- especialmente o custo_ dã-·exploração
e um lucro razoável, assim com as tarifas aplicadas por outras
empresas de transporte aéreo, desig!J~damente em rotas equivalentes.
II. As tarifas referidas no número I assim como os nív_eis
de comissões de agência aplicáveis serãO, na riledida do possível, fixados por acordo entre as empresas designadas das duas
Partes Contratantes; este Acordo deverá conseguir-se, tanto
quanto possível, por recursos aos procedimentos de fixação
de tarifas estabelecidos por organismo de caráter internacional
reconhecido por ambas as Partes Contratantes.
lH ___:AS-tarifas assim acOrdadas serão submetidas para
aprOVação às autOridades aerori.3uticáSâas duas P~rtes Contratantes, pelo menos (60) sessen_ta dias ant_es da data proposta
para a sua entrada em vigor; em casis especiais este prazo
poderá ser reduzido sob reserva de concordância das ditas
autoridades.
IV- A aprovação das tarifas assim acordados poderá
ser dada expressamente. Se nenhuma das autoridades aeronáuticas tiver manifestado o s_eu desacordo no prazo de (30)
trinta dias, a contar da apresentação das tarifas nos termos
do número III, serão estas consideradas aprovadas. No caso
de redução do prazo para apresentação das tarifas nos termos
do número m, as autoridades aeronáutiGas poderão acordar
um prazo inferior a (30) trinta dias para notificação do seu
eventual desacordo.
V- Quando uma tarüa não puder ser estabelecida em
harmonia com o disposto no ·número II, ou quando as autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratante comunicarem
às autoridades aeronáuticas de outra Parte ConJratante, os
prazos meÍlcionados Oo !lúmero lll, o seu desacordo relativamente a qualquer tarifa acordada nos_ termos do número II,
deverão as autoridad_es aeronáuticas das duas Partes Contratantes esforçar-se_ por determinar a tarifa: por mútuo acordo.
VI -Se a:s aUtoridades aeronáuticas rião puderam chegar
a acordo sobre uma tarifa que lhes tenha sido submetida em
conformidade com o número II, ou sobre a determinação
de uma tarifa em conformidade com o número V, procurar-se-á solucionar o diferendo com base nas disposições do
Artigo 189 do Acordo.
VII- Qualquer tarifa estabelecida em conformidade
com o disposto no presente Artigo continuará em vigor--até
o estabelecimento da nova tarifa. A validade de uma tarifa·
não pode fá, todavia, ser prorrogada em virtude deste núméro
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por período superior a (12) doze meses a contar da data em
que deveria ter expirado. -- VIII- A empresa designada de uma Parte Contr-atante
poderá participar na conierdalização das tarifaS a·cordadas

pela empresa designada da outra Parte C5iltratante com terceiros paises que envOlvam setores das rotas especificadas
nos Quadros I e II do Quadro de Rotas.
IX- Nenhuma tarifa entrará em vigor antes de obtida
a aprovação das autoridades aeronáuticas das duas Partes Contratantes.

X- As Partes Contrãtantes tratarão de assegurar que

exista um mecanismo ativo e eficaz, dentfó aa sua_ jurisdição,
para investigar as infrações cometidas por qualquer empresa
de transporte aéreo, agente de vendas de passagens e fretes,

organizadores de viagens turísticas ou agentes expedidores
de cargo, em relação às tarifas estabe1ecid3.s cOm base no
presente Artigo. Além disso, fica assegurado ·que a infração
das mencionadas tarifas resultará na imposição de medidas
dissuasoras, unifoimes, e não discriminatórias.
ARTIGO 10•
Transferência de Resultados Excedentes
Cada Parte Contratante compromete-se a assegurar à empresa designada pela outra Parte a transfer~ncía, em divisas
conversíveis, dos excedentes entre as receifas e as despesas
resultantes no território de cada Parte Contratªnte como decorrência do transporte de passageiros, carga e mala postal.
Essas transferências deverão _ser efetuadas de acorcto com
as formalidades e taxas de câmbio em vigor. As transferências
entre as Partes Contratantes, quando estiverem reguladas por
acordo especial, efetuar-se-ão em conformidade com o mesmo.
ARTIGO.ll'
Estatísticas
As autoridades aeronáuticas de uma das Partes Contratantes fornecerão às autoridades aeronáuticãs da outra Parte,
a pedido destas, periodicãmente ou a quã.lquer tempo, os
dados estatísticOs que sejam necessários pafa a avaliação da
capacidade oferecida pela empresa designada da outra Parte
Contratante, nos serviÇoS acordados. Esses dados deverão
conter informações referentes ao movimento de tráfego, bem
como os pontos de embarque e desembarque do referido tráfego.
ARTIGO 12•
Representação Técnica e Comei.-cial
A empresa designada de cada uma Qas Partes Contratantes terá o direito, sem prejuízo do cumr:tprimento das formalidades previstas nas leis e regulamentos de outra Parte,
de manter no território dessa outra Parte os seus própriosrepresentantes e o respectivo pessoal técniCo e comercial, em
conformidade cQ_ro _a_s ne_çessidades r:azoáveis dos serviços aéreos acordados.
ARTIGO 13•
Convalidações
Os certificados de aeronavegabilidade, as cartas de habilitação e as licenças expedidas ou revalidadas por uma das
Partes Contratantes serão aceitas como válidas pela outra Parte Contratante no que concerne às operações das rotas e dos
serviços definidos neste Acordo. Não obstante, cada Parte
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Contratante se reserva o direito de não reconhecer a validade,
para o sobrevôo e pouso em seu próprio território, dos certificados de habílítação e licenças concedidas aos seus nacionais
pelas autoridades de outro Estado.
ARTIGO 14'
Segurariça da Aviação-I-Em confomiidade com os-direitos e obrigações que
o Direito Internacional lhes impõe, as Partes Contratantes
reafirmam que a obrigação mútua de promover a segurança
da aviação civil, protegendo-a contra atos de interferência
ilícita, constitui parte integrante do presente Acordo. Sem
limitar a generalidade dos direitos e obrigaçõeS resultantes
do Direito Internacional, as Partes Contratantes atuarão, em
particular, segundo as disposições da "Convenção Referente
às Infrações e a Certos Outros Atos Cometidos a Bordo de
Aeronaves", assinada em Tóquio, em 14 de setembro de 1963,
da "Convenção para a Repressão da Captura Ilícita de Aeronaves10, assinada na Haia em 16 de dezembro de 1970, e
da "Convenção para Repressão de A tos Ilícitos Contra a Segurança da A viação Civil", assinada em Montreal, em 23 de
setembro de 1971.
II -As Partes Contratantes prestar-se-ão mutuamente
tOda a ajuda necessária solicitada para impedir atos ilícitos
contra a segurança das aeronaves ciyis, seus passageiros e
tripulação, aeroportos e instalações da navegação _aérea, e
qualquer outra ameaça contra a segurança da aviação civil.
III- As Partes Contratantes atuarão, nas suas relações
mútuas, segundo as disposições sobre a segurança da aviação
estabelecidas pela Orgariizaç-ão da Aviação Civil Internacional
e que se denomina Anexos à Convenção sobre Aviação Civil
Internacional, na medida em que tais disposições sobre a segurança sejam aplicáveis às Partes; as Partes exigirão" que oSoperadores de aeronaves por elas matriculadas e os_ operadores
de aeronaves que tenha sede principal ou residência permanente no seu território e os operadores de aeroportos situados
no seu território atuem-- em conformidade com as referidas
disposições sobre a segurança da aviação.
IV- Cada Parte Contratante concorda em exigir que
os_ operadores de aeronaves observem as disposições sobre
a segurança da aviação mencionada no parágrafo 3Q, exigidas
pela outra Parte Contratante em relação à-- e-ntrada, saída,
ou permanência no território dessa Parte Contratante. Cada
Parte Contratante assegurar-se-á de que no seu território se
aplicam efetivamente medidas adequadas para proteger a aeronave e inspecionar os passageiros, a tripulação, a bagagem
de mão, as bagagens, a carga e as provisões de bordo, antes
e durante o embarque ou permanência da aeronave. Cada
uma das Partes Contratantes examinará também--de modo
favorável toda solicitação da outra Parte Contratante, com
vista a adotar medidas especiais e razoáveis de segurança para
combater uma ameaça eseecífic_a.-:
V- Em caso de incidente ou de ameaça de incidente
de captura ilícita de aeronaveS civis ou d_e outros atos ilícitos
contra a ·segurança de tais aeronaves, dos seus passageiros
e tripulação, de aeroportos ou instalações e serviços de navegação aérea, as Partes Contratantes aSsistir.:se:..ão mutuamente
facilitando as comunicações e outras medidas apropriadas,
destinadas a pôr termo, de forma rápida e segura, a tal inci~
dente ou ãmeaça.

-~~--

~

-------
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ARTIGO 15'
Consultas
I - Cada Pai"te-Contrat"ãhte poderá, a qualquer momento, solicitar uma consulta entre as autoridades competentes
das duas Partes Contratantes para a interpretação, aplicação
ou modificação do presente Acordo.
II- Esta consulta terá infdO, nõ máximo, no prazo de
(60) sessenta dias, a contar da data da recepção da notificação.
ARTIGO 16'
Contato entre as Partes
Em complemento das reuniões de consulta previ~tas no
Artigo-159 e considerando a conveniênci~_de um~ permanente
coordenação dos interesses ae_ronátiticos comq.ns_ dos};loi~ países, as autoridades aeronáuticas das Partes Contra.t_a_n_te_s de-verão manter contato permanente para garantir uma ·estreita
colaboração em todas as questões tratadas no presente Acordo, visando a sua execução satisfatória.
ARTIGO 17'
Modificação do Acordo
I - Se uma das Partes Contratantes desejar modificar
qualquer disposiÇão do presente Acordo, poderá pedir a realização de consulta à outra Parte C_ontratãnte, nos term-os do
Artigo referente a Consultas.
ll. A modificação do Acordo propriamente dito entrará
em vigor trinta (30) dias após a data em que as Partes Contratantes houverem mutuamente notificado o cumprimentO das
respectivas formalidades constitucionais.
IIL As modificações do Anexo e do Quadro de Rotas
ao presente Acordo poderão ser efetuadas por entendimento
direto entre as autoridades aeronáuticas das P_artes Contratantes e entrarão em vigor após_ confirmação por troca de
notas diplomáticas.
ARTIGO 18'
Diferendos
I. -QUalquer diferendo que possa surgir quanto à interpretação ou aplicação do presente Acordo deverá procurar-se
solucioná-lo por via de negociações diretas entre as autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes.
-II. Sempre que as autoridades aeronáuticas- não chegarem a acordo, a solução do difei'endo ·será -objeto-de negociações por via diplomática.
·
-··
UI. No caso de diferendo não ter podido ser resolvido,
seja entre as-autoridades, seja entre os Governos _das Partes
Contratantes, poderão estas acordar em submeter o diferendo
à decisão de uma pessoa ou organismo; se não tiverem chegado
assim a acordo, tal diferendo poderá ser submetido, a pedido
de uma das Partes Contratantes, a um tribunal arbitral.
rv. Este tribunal será composto de três niembros.. Cada
uma das Partes Contratantes designará um árbitro; estes dois
árbitros acordarão na designação de um natural de um terceiro
Estado para presidente. Se, no prazo de dois meses a contar
do dia em que uma das Partes Contratantes propds a resolução
arbitral do litígio, os dois árbitros não tiverem sido designados,
ou se, durante o mês seguinte, os árbitros não tiverem -chegado
a acordo acerca da designação do presidente, cada Parte Contratante poderá solicitar ao Presidente do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional para proceder às designações necessárias.
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V - O tribunal arbitral decidirá_ por maioria de votos,
em caso de impossibilidade de resolução amigável do diferendo. Salvo se as Partes Contratantes não acordarem nada em
contrário, o própriO tribunal estabelecerá os seus métodos
de proceder e determinará a sua sede_.
VI. As Partes Contratantes procurarão conformar-se às
medidas provisórias que poderão ser editadas quer durante
a instância, quer durante a decisão arbitral, sendo esta última
para todos os casos considerada como definitiva.
VII. No caso--de uma elas Partes Contratantes não se
Córtformar com as decisões dos árbitros, a outra Parte Contratarites poderá, durante o períod_o_ da_ recusa. limitar. suspender
ou revogar os direitoS .ou priVilégios que tenha acordado, em
vir_t_~de do presente Acordo, com a Parte Contratante em
·
falta.
Víll. Cada Parte Contratante arcará cõm- a remuneração da atividade do seu árbitro e com a metade da relnu_IJ,e_-::
ração do pr~id~~te designado.

ARTIGO 19'
Harmonização com Acordos Multilaterais
O presente Acordo, o seu Anexo -e o seu Quadro de_
Rota:s são considerados como tendo $ido emendados em confófriiiâade com qualquer Acordo multilateral de transporte
aéreo que venha a vincular, por igual, as duas Partes Contratantes.
ARTIGO 20'
Denúncia

_ Cada uma das Pa:rtes Contratantes poderá, em qualquer
tempo, notificar a outra Parte Contratante do seu pr~pósito
de denunciar o presente Acordo. Esta notifiCação será simultaneamente levada ao conhecimento da Organização da Aviação
-Civil Internacional. Se tal notificação for feita, o Acoido terminará -em 12 (doze) mese.s a contar da data em que a outra
Parte Contratante a receber, salvo se for retirada por mútuo
ente-ndimento, antes de expirar aquele prazo. Se a Parte_ Contratante não acusar o recebimento d~ r~ferida_notifiC:.ã__ção,
conSiderar-se-á a mesma recebida 14 (quatorze_) dias depois
do seu recebimento pela Orianização da AViãção Civil"Inter~
nacional.
ARTIGO 2i'
Registro na OACI
O presente Acordo e todas as modi(icações do me.~mo
serão registrados na Organização_ da -Aviação_ Civil Internacional.
ARTIGO 22'
Revogação do Acordo
O presente Acordo revoga o AcordQfirroado pelas duas
Partes Contratantes em 10 de dezembro de 1946, bem como
toda a regulamentação conseqüente do mesmo.
ARTIGO 23'
Vigência
Cada Parte Contratante notificará a outra, por via diplomática, do cumprimento das formalidades constitucionais internas necessárias_ à e:ntrada. em vigõr. ~o presente Acordo,
a qual se dará (30) trinta dias a parti~ da data de recebimento
. da segunda notificação.
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Feito e_tn Brasília, aos -7 dias do mês de maio de 1991,

C!Jl dois originais em língua portuguesa, sendo ambos os textos
igualmente autênticos:
··
Pelo Governo da República Federativa do Brasil- Fran~
cisco Rezek- Pelo Governo da República Portuguesa _:.João
de Deus Pinheiro

ANEXO
SEÇÃO I
Direitos de Tráfego Acessórios
Para além dos direitOS de- ti"áfegó cOil.stante_s do ArtlgÇ>
29 do presente Acordo, as duas Partes aOOfdam o seguinte:
1. A empresa designada de uma Paf!.:~ Contratante po.:.
derá exercer direitos de tráfego entre o tirÍitóiió da Outra
Parte Contratante e terceiros· pafses, em postos espeCifiCados
no Quadro de Rotas, em condições a acordfl,r entre as Autoridades Aeronáuticas das duas Partes Coo:!ratãlites.
2. As empresas designadas de ambas as Partes Contratantes terão direito a trarisportaf, nos serviçOS: acordados ehtre
os seus terrítórioS:
,
_ ._. ·
a) tráfego de paSSageirOS,- carga e-·mala postal, qué 'se
movimente entre escalas aquém urna das parteS e a outra
parte, via o território do tran_Sportador;
b) tráfegO de carga que, não tendo origem nem destino
no território de qualquer das Partes, se ril.óvim_en_te através
dos respectivos territórios.
SEÇÁO II
Modo de Exploração
Em complemento dos princípios ·referidos no Artigo 8(>
do presente Acordo, a exploração dos serviços acordados dev~rá a~nc:Ja ~er _efetu~d~ _cm conformidade com as seguintes
dtspostções:
· -,- ·-----: ~ _·. • ~) ~capacidade total a oferecer deverá ser I em princípio,
divtdtda tgualme.nte entre as empresas dcsigqadas;
b) A capactdade a ser oferecida nas rotas espedficadas
para satisfazer as necessidades correntes do tráfego bem como
as relativas à eventuai_demanda sazonal serli aprovada pelas
autoridades aeronáuticas de ambas as partes Contratantes e
levar:á em consideração os princípios estipulados nesta seção
e os mteresses das empresas aéreas designadas.
c) _A fim de satisfazer exigências de tráfego nãO preVisíveis po_r ocasião da ela~oração dos programas de exploração,
as a~tondad_es aeronáuticas das duas Partes Contratantes poderao autonzar, sob proposta das empresas designadas, os
aut?entos eventuais _de cap_acidade que forem _necessários para
satisfazer a procura desse tráfego;
d) Desde que a empresa de~ignada de uma das Partes
Contratantes não explore, permanen-te oU temporaiiimente,
total ou parcialmente, a capacidade a que tem direito, as
autoridades aeronáuticaS-das duas Partes Contratantes poderão entender-se no sentido de a empresa designada da outra
Parte Contratante explorar a capacidade acordada de harmonia c_om os p_arágrafos anteriores. Será, contudd, coildição
de tats entendimentos que, se a empresa designada da primeira
Parte Contratante decidir em qualquer altura começar a explorar ou a. aumentar a capacidade dos seus serviços, dentro
da capactdade total a que tem direito, e· de tal notificar a
outra Parte com antecedência razoável, a empresa designada
da outra Parte Contratante deverá retirar correspondentemente parte ou toda a capacidade excedentária que tenha
estado a explorar,
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SEÇÃO III
Flexibilidade Operacional
A_s empr~~as designadas por ambas as Partes Contratantes
te_r_ão direito de ofeiecer uma Capacidade adicional, como flexibilidade operacional, a ser acordada entre as Autoridades
Aeronáuticas das duas Partes.
SEÇÃOIV
Horários
1. A empresa aérea de cada Parte Coritratail_te deverá
submeter às autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante, no mínimo (45) quarenta e cinCõ ·ruas antes da data
prevista-para a sua vigência,·os horário.s em que-desejar operar
os seus serviços.
2. _ Esses horários dever~o indicar o tipo, modelo e configuração da aeronave utilizada, bem como a freqüência dos
setviços·e escala.
-- ~ __- _3._ 'f.ais--~orários devefão ser ap-reciadOs pelas autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante e a- decisão
ser prOferida nos (30) tririta días subseqüe-ntes à data de apresentação dos referidos horáriOs~

SEÇÃóV
Reserva do Tráfego Lus,o-Brasileiro
1. O tráfego luso-brasileiro fica reservado às empresas
aéreas designadas dos dois países.
, 2. Quai~quer derrogações futuras a este dispositivo deverão ser previamente acordadas entre as autoridades aeronáuticas brasileira e portuguesa.

QUADRO DE ROTAS
QUADRO I
Rotas a operar em ambos os sentidos pela empresa aérea
designada pelo Brasil.
Pontos no Brasil para Lisboa e/ou Porto e além para
Londres e/ou Paris e/ou Zurique, podendo 1 (um) destes pontos ser substituído por Moscou ou outro ponto a leste da
Europa.
QUADRO 11
Rotas a operar em ambos os sentidos pela empresa aérea
designada por Portugal.
Pontos em Portugal via 1 (um) ponto intermédio na África
ao norte do Equador para Recife e/Ou Rio de Janeirp efou
São Paulo e além para 2 (dois) pontos (Argentina, Uruguai,
Paraguai e Chile), podendo I (um) destes pontos ser substituídos por outro no Pacífico Sul.
NOTAS
1 - as empresas designadas por ambas as Partes contratantes poderão operar as escalas_ de suas respectivas rotas,
em um ou em todos_ os vóos, na ordem que desejarem;
2 - ao programar os seus-_serviços, as empresas designadas por ambas as Partes Contratantes poderão, em um ou
em todos os vóos, omitir escalas, em um ou em vários pontos
das rotas indicadas, desde que os serviços comecem ou terminem em um ponto no território da Parte Contratante da empresa designada.
3 - a empresa de cada Parte Contratante poderá incluir
escalas em terceiros países ilão incluídos neste Quadro de
Rotas nos serviços que pretender operar, desde que essas
escalas sejam operadas sem direito de tráfego com relação
à outra Parte. A -operação nestes Pontos não _dará h,Igar a
aumento da oferta da capacidade.
À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' (4, DE 1993
(N' 219/92, na Câmara d.o• Deputados)
Aprova o texto da Convenção InterarD.erlcaD.a: sobre
Conflitos de Lei em Matéria de CheqUes;-coõduída em

Montevidéu, em 8 de maio de 1979, durante a II Conferência Especializada lnteramericana de Direito Internacional Privado.
O Congresso Nacional deçre'ta: , . . ..
Art. 1<? Fica aprovado o texto_ da Conve_nção Inte_ramerican_a sob,re Conflitos de Lei em Matéria de Cheques, coo. cluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, cfurante. a
II Conferência Especializada Interamericana de Direito. Internacional Privado.
_
Parág~afo único. Fjc3m sujeíto~ à- ã.P~Ovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
da referida Convenção, ass1iii ComO' quaisque-r ajustes complementares que, nos termos_do_artigo 49, inciso T. <;ia CQnsti. tuição Federal, acar~etem encargos qu compromissos gravosos
ao património nacional.
Art. 2~ Este Decreto _Legislativo entra cm vigor ria data
de sua publicação._ .. , • . -._.
__ . .
.
MENSAGEM N" 608, DE 1992

Senhores Membros do Congr~s.so N~ciqnalt_
De conformidade com art. 49, inciSO I, da ConstitUição
Federal, submeto à elevada çonsideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo ti vos do Senhor Ministro de Estado das Relações ExterioreS, o teXto da ConvCnção
Interamericana sobre COnflitos de Leis em Matéria de Cheques, concluída em Montevidéu, e.m 8 de maio de 1979, durante o II Conferéncia Especializada Interamcricana de Díreito Inteni.acional Privado.
·
Brasília, 22 de setembro de 1992~ _:_:.-F. -coilo~ '
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 326/CJ/DEAIDAI MREIPAIN-LOO;z26, DE 27 DE AGOSTO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTE,
RIORES
- .
.
·
Excelentíssirrio Senhor Presidente da República,
·
Elevo-à consideração de Vossa Excelência -o anexo projeto de mensagem pela qual se submete ao referendo do Congresso Nacional o texto da Convenção Iritéi"arifei:icariá'sobre
ConffitOS de Leis em Matéria de Cheques, celebrada em Montevidéu em 8-5-79, na II Conferência EspeCfalizada Interamericima sobre Dii'cito Internacional Privado (CIDIP-II), com
base em projeto elaborado pela Comissão- Jurídica lnteramericatlà.·
2. O referido instrumento foi ásSihado, naquela data,
em nome do Governo brasileiro, pelo Professor Haroldo Teixeira Valladão, uma das nossas maiores autoridades em direito
irtternac'ional privado, que havia -exercido, po~ dez anos, o
cargo de Consultor Jurídico do Itamaraty. Foi firm'!-dO, igualmente, na mesma ocasião ou em datas posteriores, por outros
quatorze países latino-americanos. Ratificada por quatro desses país~s. ~ntrou em VígOi" em 14-6-80, nos terriú)s- do artigo
14. O Governo brasileiro, embora não tivesse objeções à mesma, não havia iniciado, até- hoje, os trâmites riécessários T
sua ratificação.
3. ·A Convenção de Montevidéu substitui Outra, sobre
a mesma matéria, celebrada no Panamá durante a CIDIP-1,
em 1975. Esta, conquanto~ firrllado pelo mesmo plenipotenciário, tampouco- fái ratífitãda pelo Brasil, embora tivesse
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entrado em vigor entre (FI. 2 da EM n• 326/CJIDENDAIMRE, de 27 de agosto de 92) Oü\rO~ nove paí.seS la~inÕ:"ame
ricanos, permanecendo hoje vigente-enfte ãqueles que ainda
não ratificaram a de Montevidéu._
4. Comenta;n.do a con.~enÇão ,do Panamá de 1975 em
seu Direito Internacional Privado (vol. III, Rio de Janeiro~
1978, p. 33-35), antes, portanto, do advento da Convenção
de Montevideu, dizia o Professor Valladão que a matéria
dos cheques nas convenções internacionais latino-americanas
sUrgii:a no Código Bustamante, art. 271, a estender as regras
~obre letras de_ câmbio às promisSórias e outros títulos, aditando .'\os cheques", Já na revisão dos 'Tratados d~ M9nt_evidé!l
de' 1940, no Tratado de DifeitO Cqmercjal Terrest(e Interna~
dQna]acresceQ.toU.:.se no Título VI, "Das Letras de _Câmbio
e. demâis TítulO~* Ordem'-', uiii texto especial, art. 33, mah~
dãndo aplicar as disposições Sobre letraS, também aos.cheques,
mas- com algumas exceções. Serl3.m _coriSàgradas na Conferência ·do Pãria-niá, 1975, que as ádotaria integralmente. As
exceções concenjiam à grand~ impOrtância dada, para o cheqUé, ao critériO da lei do lugar do pagamento que passava
a~ reger: o prazo de apresentação; se pode sei' ã.C:e'ifo, CfuZã.do,
q:rtificado ou çqnfifrilado, ~ _os ef~it.o_s .dess_as _op_er~çõ~_s; _9s
direitos do possuidor sobre a provisão de fundos. e a natureza
de tais direitos; o~ ~ireitos do saca?9r para cancelara cheque
ou oporse ao pagamento; a necessidade do protesto ou outro
ato equivalente para conservar os direitoS contra os- en-dossantes, o sacador ou outros obrigados; e as demais situações
referentes às modalidades do cheque. Segundo o referido jurista, estas exceções eram perfeíüúrle-nte explicáveis, e lembrava que ele mesmo havia proposto na Conferência do Panamá q~e as obrigações do emitentes ou do aceitãrite não se
deyiam reger pela lei do lugar. do ato, mas- pelá lei do lugar
do pagamento, .qual se fizera com ·a ~heque que constitui"
uma ordem de pagamento, uma h!tra contra um banco (FI.
3 da EM n' 326/CJ/DEA/DAI-MRE, de 27-08-92l, _. _
5. O que_levou o CIDIP a elaborar uma nova versão
da Corivenção .do. Panamá foi; en_tre -outros, o fato de est~,
afora a enumeração das exceções apontadas por H. Valladão,
acírõa enumeradãS,-limitar-se, quanto -às demais rçgraS, a fazer
rem'issão à Convellção Interamericana sobre Conflitos de leis
em Matéria de Letras de Câmbio, Notas_ Promissórias- e FaturasO,- celebrada na mesma Confeiéricia de 1975: Isto acarretou
o inconveniente.-de que, embora se tratasse de dois in$.trumentos formalmênte independentes entre si, só poderiam ser
partes da ConveQç-ão sobre Cheques os países que, simultaneamente, o fossem daquela referente aos outros títulos de ct:édito.
6. Esta é à diferença básica- entre as duas CõriVCenções
Interamericanas_sobre Conflitos de Leis e matéria de cheques.
A de 1979 substituiu-a Simples remisSão fefta pela de 1975
por uma série de artigos em que se estabelecem as regra_s,
aplicáveis no tocante a: forma de emissão, aval, protesto e
demais atos jurídicos que possam materializar-se no cheque,
Os'qtiais"ficam ·s-ujeitos à lei do lugar e_m que cada_~~ d?s
referidos atos for praticado; todas as obrigações resultantes
de um cheque, as quais se i:egem pela lei do lugar onde foram
contraídas. não se estendendo às demais 9brigações valida-_
mente assumidaS de acordo com a lei do lUgar oilde- tiverem
sido contraídas à eventual invalidade de uma O!J mais obrigações contraídas- num cheque; prOCedimentos e prazos parã
o protesto de um cheque ou outro ato equivalente para prese r~
Vii-Os direitos cOntra os -endossantes, o emitente ou outros
obrigados, 9s quais ficam sujeitOs à lei do lu~ar em que o
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protesto ou esse outro ato equivalente for praticado ou deva
ser praticado; entendimento de que, quando não for indicado
no cheque o lugar em que tiver_ sido contraída a obrigação
respectiva ou praticado o ato jurídico materializado no documento, a referida obrigação ou ato teve origem no lugar em
que o cheque deva ser pago e, se este não constar, no lugar
de sua emissão.
7. No tocante à capacidade para obrigar-se por meio
de cheque, determina o art. 1~> da Conveção de Mont~vidéu
que ela reger-se-á pela lei do lugar onde a obrigação tiver
sido contraída, ou seja, a lex loci actos. Estendendo ao_cheque
o comentário de Valladão ao art. 1'-' da Convenção Interame~
ricana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Letras de _Câm- _
bio, Notas Promissórias e Faturas (Panamá, 30-1-]5), a qual
· adota idêntico princípio, ConStituiria tal disposição um grande
passo à frente, transformando em regra salutar, a facilitar
amplamente a circalação do título, a exceção à lei pessoal
que se abrira na Convenção de Genebra Destinada a Regular
Certos Conflitos de Leis em Matéria de Cheques, de 19-3-31,
art. 29, 2~ alínea. Mas, atendendo-se ao princípio da lei mais
favorável à validade do ato, prescreveu-se _que a incapacidade
decorrente da nova regra não prevaleceria em território de
Estado contratante, se o signatário do título fOsse capaz pela
lei desse mesmo Estado (op. cit., p. 32). Registre-se, porém,
que a regra geral_ de_ ~pacidade adotada pela Convenção de
Genebra, da _qual o Brasil é o único membro. ametic~no, é
a da lei pessoal, em harmonia com o art. 7~ da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.
.
8. Além disso, a Convenção de Montevidéu acrescentou
aos casos- que são determinados pela lei do lugar em que
o cheque deva ser pago, os seguintes: sua natureza; as modalidades e seus eJeitos; as pessoas contra ã.s quaiS pode ser eniitido; se pode ser emitido para depósito em conta e os efeitoS
dessa operação; se o portador pode exigir ou se_está obrígado
a receb_cr_ um pagamento_parcial; e as medidas que devem
ser adotadas em caso de roubo, furto, falsificação, extravio,
destruição ou inutilização materiãl do documento. _Fin~lmen
te, dispõe que os cheques que forem apresentados a uma
câmara de compensação inter_-regional reger-se-ão pela Convenção no que for aplicável; e faz a ressalva de que a lei
declarada aplicável pela mesma poderá não ser aplicada no
território do Estado-Parte_ que a considere manifestamente
contrária à sua ordem pública, regra de praxe cm instrumentos_
do gênero.
Respeitosamente. -Celso Lafer, Ministro de Estado d_as
Relações Exteriores. CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CONEL!o
TOS DE LEIS
.. _
EM MATÉRIA DE CHEQUES Os GoVernos dos Estados-Membros da Organização dos
Estados Americanos.
Considerando que é necessário adotar, no Sistema_ Interamericano, normas que permitam a solução dos con_fl_itos de
leis em matéria de cheques, convieram no seguinte:
ARTIGO 1
A capacidade para obrigar-se por meio. de cheque rege-se
pela lei do lugar onde a obrigação tiver sido contraída.
Entretanto, se a obrigação tiver sido contraída por quem
for incapaz segundo a referida lei, tal incapacidade não prevalecerá no territórío de qualquer outro Estado-Parte nesta Córi:venção cuja lei considere válida a obrigação.
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ARTIGO 2
A forma de emissão, endosso, aval, protestO e demais
atos jurídicos que possam materializar-se no che,que fica sujeita à lei do lugar em que cada um dos referidos atos for praticada.
·ARTIGO 3
Todas as obrigações resultantes de um cheque regem-se
pela lei do lugar onde forem contraídas.
ARTIG04
Se uma ou mais obrigaçõ.es _contraídas num cheque não
forem válidas perante a lei aplicável segundo os artigos anteriores, a invalidade não se_estenderá às outras obrigações validamente assumidas de acordo com a lei do lugar onde tiverem
sido contraídas.
ARTIGOS
Para os efeitoS desta Convenção, quando não for indic:ado
no cheque o lugar em que tiver Sido contraída a obrigação
respectiva ou praticado o ato jurídico materializado no documento, entender-se-á que a referida obrigação ou o ato teve
origem no-lugar em que o cheque deva Ser pago ~'-se este
constar, no lugar de sua emissão.
ARTIG06
Os procedimentOs e prazos para o prOteStO dê uffi cheque
Qu_ outro ato equivalente para preservar os direitos contra
os endossantes, o emitente ou outros·_ obrigados ficam'suje'itos
à lei do lugar em que o protesto ou eSSe outro ato equiValente
for pratiCado ou deva ser pratiCado.
·
ARTIGQ7
A lei do lugar em que o cheque deva ser pago difáinina-:
a) sua natureza;
---bO as modalidades e seus efeitos;
c) o prazo de apresentação;
d) as pessoas contra as quais pode ser emitido;
e) se pode ser emitido para depósito em conta, cruzado,
visado ou confirmado e os efeitos dessas operações;0 os direitos do portador sobre a provisão ·de fundos
··
e a natureza de tais direitos;
--=-g) se o portador pode exigir ou se está obrigadO i r~éêOer
uni pagainento-parcial;
, h) os dtreitos do emitente de _cancelar o cheque qu fi parte-se ao pagamento;
-- ira nec_essidade do protesto ou outro ato equivalente
para preservar os direitos contra _os endossantes, o effiintente
ou outros obrigados;
j) as medidas que devem ser adotadas em caso de roubo,
furto, falsificação, extf8.vío;destr'uição ou inutilização.material
do_ documento; e
_
__k) em geral, todaS as situaÇõês referent~s ao. pãga~ent'o _
do çh~que.
·
ARTIGO 8Os cheques que forem apresentados a uma câmara de
compensação intra-regional reg~r-se-ão, no que for aplicável,
po'r esta Convenção.
ARTIG09
A lei declarada apliCável por esta Convenção poder~ não
ser aplicada no território do Estado-Parte que a con&ldere
manifeStamente cOntrária à sua ordem pública._
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Un_idâs~ de conformidade com o_ artigo 102 da sua Carta constitutiva. A Secretaria-Geral da OiganizãçãO doSEStados Americanos notificará aoS Estados-Membros da referida Organização, ·e· aos Estados que tenham aderido à Conv_~nção, as
assinaturas e os~~epósitos de instrument_os _ Çle ratifi~ação, de
adesão e de den).incia, bem como as·;re~rvas que houver.
Outrossim, transmitirá aos :riJ.esihOs as declarações previstas
no artigo 15 desta Convenção.
.
-Em fé do que, os plenipotenciários infra-assinados, d_evidamente autorizados por seus respectivos Governos, fjrQlam
esta Convenção.
_
Feita na Cidade de Montevidé!J, República Oriental do _
Urugua_i, no dia oito de maio d_e_ mjl novencentos e setenta
e nove.
(À Coi-nÚSdo de RelaçÓeS Exfàfores ii" Dêfesa Na- ·
cional.)
'

ARTIGO 10·.
Esta Convenção-·fiçará aberta à _assinatUra doS EStadosMembros da Organização dos Estados Americanos.
-

ARTIGO 11
Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os inStrumentos de ratificação serão depositados na Secretan~a-Geral d;:t
Organização dos Estados Americanos.
ARTIGO 12
Esta Convenção ficará aberta à adesão de qualquer outro
Estado. Os instrum~ntos de adesão-serão depositados na Se_cretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
ARTIGO 13
Cada Estado poderá formular reservas a esta Con_venção
no momento de assiná-la, ratificá-la ou de aderir, desde que
a reserva verse sabre uma _ou_mais disposições específicas
e que não seja incori:tpatível com o objeto e fim da Conveh_ção.-

ARTIGO 14

PARECERES

Esta Convenção entrará enfvigor no trigésimo dia a pártir
PARECER N' 146, DE 1993
da data em que haja sido depositado o segundo iriStrumento
(:8a Comissão Diret~ra)
de ratificaçãO. Para cada Estado que ratifiCã.r a --convenção
ou a ela aderir depois de haver sido depositado o SegUndo
Redação do vencido, para o turno suplementar,
instrumento de ratificação~ a COrivenÇão entrará em yigor
- do Projeto de Lei do Senado n~ 125, de 1990, que dispõe
no trigésimo_ dia a pattir da data em que tal E..stadQ h_aja
sobre a Política Nacional de Conservação e o Uso Racio~
depositado seu instrumento de ratificação ou de ades~o._ , _.
nal de Energia Elétrica e dá outras providências.
À medida.que os Estados-Partes na Convenção InterameA Comissão D~retora apre-Senta a~_fedação do vencido-;
rícana sobre Conflitos_de Leis e_m_MatÇiia de: Cheques,-assina~- ' . para o. turno Suplementar, do Projeto .de Lei do Senado no
da em 30 de janeiro de 1975_na Cidade Q._g ]?_a,_namá, República· · 125, d!!_19~0, que dispõe sObre a Política Nacional de Consefdo Panamá, ratificam esta CóriveriÇão ou a ela aderirem cessavaçáo _eo o Yso Rac~o11aJ de Energia Elét~ica e dá outras provi-- - · '
rão para os referidos Estados.P_artes CíS efejtos da mençi9n~da:_ dências.
Convenção do Panamá.
·- S~la·de Reuniões. .da Comissão, i9 de maiode 1993:--:-ARTIGO 15
Chagas Rodrigues, Presidente --:- Júnia Marise -· Nabor Jú~
nior Relator - Carlos Patrocínio.
Os Esta:dos-:Partes_ que tenham duas ou mais unidades
territoriais erri qúe Vigorem siStêfiiâS Jurídicos diferente~ -~o_m_
. 'ANEXO A:O PARECER N" 146, DE 1993
relação a questões de que trata esta ConvenÇão poderãO decla-rar, no momento da assinatura, ratificã.Ção OU ·a.ct~s~o, que_
Redação do venddo, para __o turno suplementar,
a Convenção se aplicará a todas as suas Unidades_ territpriais
do Projeto de Lei do SeDado n° 125, de 1990, que dispõe
ou somente a uma ou_mais d~la_s. _ _ _ _ .
. sobre a Política Nacional de Conservação CUso Racional
Tais deClarações poderão s_er.mo_dificªda$ mediante-declade Energia Elétrica e dá o~tras providências.
rações ulteriores, que especificarão expressamente a· ou as
O
Congresso Nacional decreta:
unidades territoriais a qüe se aplicará esta Convenção. Tais
declarações ulteriores serão t:.;::ansmitiÇlas à_ Secretaria-Geral
Art. 1\' O Poder Executivo estabelecerá normas para
da OrganizaÇão dos Estados Americanos e surtirão efeito trinconservação e uso racional de energia elétrica, provendo as
ta dias depois de recebidas.
-necessidades das concessionárias produtoras e contemplando,
ARTIGO J.6_
nas futuras instalações de geração de eletricidade, a conser- _
-- vação e energia em adiÇão o_u _substitu_ição.
Esta ConVençãO vigora:rá por prazo-indefinido, mas qualArt. 2" As con-cessionárias d_e serviços de eletricidade
quer dos Estados-Partes poderá denunciá-la. O "instrUmento
devem submeter ao órgão. competente, a cada dois anos, jt.iiitade denúncia será depositado na Secretaria~Geral da Organimente com seu Plano Decenal de Expansão, um Plano de
zação dos Estados Americanos. Transcorrido um ano, contado
COnServação de Ené"rgia, contendo:
a partir da data de depósito do instrumento de denúncia,
cessarão os efeitos da Convenção-para o Estado denun_çiante, _
I - os objetivós específicos e quantificáveis de-·conser:.
continuando ela subsistente para os demais Estados-Partes.
vação e gestão de carga;
ARTIGQo17
II- descrição das opções de conservação, análises e processos usados para avaliar os métodos de cons~rvaç~o;
O instrumento original desta Convenção. cujos textos
em português, espanhol, francês e inglês são igualmente al.ltênIII -estimativa dos custos e dos benefícios daS ·op-ções
ticos, será depositado na Secretaria-Geral da Otg<;~.niiação dos
de conservação, avaliadas e selecionadas_ dentro de um conEstado_s Americanos, que enviará cópia autenticada d_o seu
texto que contemple um planejamento integrado de oferta
texto para seu registro e publicação à Secreta_ria das Nações
e demanda;
=
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pelos fabricantes e importadores, no qüinqüênio -seguinte ao
. térq1ino Çoo prazo fixado no artigo anterior.
§ 19 Com intervalo máximo de quatro anos, após a publicação do Programa de Metas mencionado no caput deste
artigo, será publicado novõ prOgi=afrla- para o qüinqüênio subseqüente ao do programa anterior.
§ 2~ As metaS serão" estabelecidas com base em valores
técnica e economicamente viáveis, tomado conio parâmetro,
sentam os meios mais econômicos de satifazerem as necessi- -para cada classe de equipamento, o_ consumidor médio.
§ 3"' Uma meta s~rá_copsiderad;:t economicamente viádades de eletricidade.
vel quando sua implementação implicar a redução do custo
Art. 3" A autorização para a construção de novas instade utilização durante a vida de um equipamento, definido
lações fica"rá corldidon-ada ao cumprimento do disposto no
este como o custo total de aquisiçãO e operação do equipaartigo ali.tetior e à pré-avaliação do impacto ambiental por
mento durante toda sua vida útil estabelecida pelo fabricante.
elas causado.
§ 4 9 O custo de utilização dUrante a vida será calculado
Parágrafo único-:- O processo de autorização da expansegundo critérios tériicos definidos pelo órgão técnico-compesão da oferta através da construção de novas plantas de geratente do Poder Executivo.
ção dar-se-á em audiência pública. após análise e parecer
____ Art. ~1. O órgão competente do Poder Executivo profavorável do órgão competente do Poder ExecufiVO.moverá, sistematicamente, -a-verificação dos produtos em coArt. 4~' As concessionárias de serviço público de energia
-mercialização, e caso es.tejalll: em_ ~ituação Jrr~gular. notifielétrica ficam autorizadas a conceder financiamentos e- incencar-se-á o fabricante ou importador, o qual, no prazo de trinta
tivos financeiros aOs_ cõrisli.ffiidores que utilizarem equipamend~as, devera_ re~irá-los do mercado, bem como do~_ estoques
tos e processos tecnológicos mais eficientes em termos de
em poQ~rdos vendedores.
conservação de energia.
' -Pa-iagr3fo únic:9. Se, após- o prazo fiXadO no capiit deste
Art. 5~ _ Os inves.tfn:ientos decorrentes dos programas de
artig9,_ forem encontrados no mercado produtos em situação _
estímulo à adoção de tecnologias de uso final de energia mais
írregülal-, seus JãbriêanteS Ou -iínpOrtadoreS ·fíéarão Sujeítos
efic:Tentes serã.o_ considerados investimentos de capital, cuja
ao pag<,l"!flCnto de _multa_ig~~l a cem_ por ce~tC? do preço de
depreciação far-se-á segundo a expectativa de vida útil dos
ven~a para cada unidade em _tal situação.
equipamentos objeto de cada programa.
Art. 12. Os vendedores são obrigados, quando exigido
Parágrafo único. Qs_ investimentos.âos __quaíS Sé refere
pelo g_rgão técnico competente, a liberar os produtos para
o caput deste artigo comporão a base dos. ativos imobilizados
inspeção em laboratórios credenciados, responsabilizando-se
em serviço, para efeito do_ cálculo da remuneração legal das
O fabricante por slia reposição ao vendedor e pela retirada
concessionárias.
do prod~,JtO do laboratório, após ·a realização dos testes de
Art. 6~' Se os investimentos cm- tecnologia de uso final
consumo ou eficiência.
de energia, constantes do _Plano de Conservação de Energia
_ Art. 13. O Poder E_xecutivo regulamentará es~a Lei no
a que se refere o art. 2~', acarretarem- diminuíÇáo de receita
em decorrência da redução das vendas físicas de energia elétri- - prazo de noventa_dias a_ contar da data de sua publicação.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor ila data ge_ s':l_a_ publica o curto prazo, poderá o Poder Executivo autorizar, tempocação_.
rariamente, a concessionária a adotar um _adiciQnal na taxa
Art. 15.-. )~.eV-ogam:-~~ aS diSposições eln contrário.
de remuneração sobre os investimentos em uso racional, com
base nas perdas de receitas líquidas.
PARECER N•147, DE 1993
Art. 7~ O Poder Executivo estabelecerá normas sobre
Da Comissão de AsSuntOs EconómicOs, sobre o Proo nível máximo de consumo específico de energia ou mínimo
jeto de Lei do Senado n~ 159, de 1991, que "isenta
de eficiência, cOni base ns indicadores técniCos pertinentes,
do Imposto de Renda os rendimentos auferidos- a qualdos seguintes equipamentos elétricos, produzidos ou comerquer título por pessoa com idade superior a sessenta
cializados no país: refrigeradores, "freezers". condicionãdores
e cinco anos, exceto os de capital".
de ar de janela, motores até 100 HP, reatores, lâffipadas incandescentes e fluorescentes, e outros.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
Art. 8~' Serão credenciados junto ao órgão co~petente
Cabendo a essa Comissão examinar com poder termientidades de reconhecida idoneidade e capacidade técnica panativo a proposição apresentada, por força do disposto no
ra aferir, periodicamente, os nfveíS de consumo ou de eficiên:.:-- art. 91 do Regimento Interno da Câmara Alta torna-se necessário iriicialmente analisá-la sob o ângulo constitucional.
cia dos equipamentos enquadrados nos Plano de Conservação
Conforme· nós informam os grandes constituciOnalistas
de Energia.
e tributaristas, a atividade impositiva -do estado, traduzida
Art. 9~ Os fabricantes e importadOres dos equipamenna exigência de tributos, encontra-se balizada por complexa
tos enquadrados nos Planos de Conservação de Energia ficam
gama de princípios, expressos ou ímp1ídtos na Carta Magna.
obrigados a adotar as medidas necessárias para q~re·este alcanDentre tais princípios, os que mais acentuadamente afecem, no prazo máximo de três anos, a contar da publicação
dos índices, os níVeíS -máximos de consumo e mínimos de
tam a concessão de isenções tributárias são os da isonomia
eficiência constantes-das normas estabelecidas para cada classe
(art. 5~') e o do predomínio do interesse públíco (natadamente
-- de equipamentos.
_art. 3-:> e seus incisos).
Tais princípios têm na parte tnõutária da ConstituiçãO
Art. 10. O Poder Executivo divulgará, no prazo de dois
anos, a contar da data da publicação dos valores de consumo
seus corolários, explicitados_ principalmente nas limitações
e eficiência para cada classe de equipamentos, um Programa
constitucionaiS ao-poder de tributar (arts. 150 e 151), dentre
de Metas de Consumo e Efi~iência, que deverá ser cumprido
os quais ressaltamos:
IV -a metodologia e as premissas ·utilizadas nas previsões da demanda futura e na descrição dos vários recursos
energétiCos disponíveis;
V- o -impacto econômico prevíSto nos prógratbaS de
conservação, de utilizaçãO_ de fontes renováveis de energia,
cc-geração e de outras melhorias na eficiêricia energética-;
e
VI- eestudo comprobatório de que os programas repre-

.
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1) é vedado à UniãO, a:os Estados e_ aos M_u_nic;ípios -instituir tratamento tributário desigual entre contribuintes que se
encontrem em situaçãO equivalente, proibida qu:ilquer distinção em razãO de ocupação profisslorial, ou função por eles
exercida, independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos (grifamos) - (íriciSo II do
art. 150);
·
··
2) o Imposto sobre a Renda e proventos de .qualquer
natureza será inforinado pelos critérios da generalidade, da
universalidade e da prog-ressividade, na forma da l~i (art.
·
153, § 2•), inciso I);
3) sempre que Possível, os impostos terão caráie"r pessoal
e serão graduados segu!ldO a capacid:idc económica do contribuinte ... (§ 1•, do art. )45)'.
.
·
·· ·
Em taiS- dfreçõ_cs,' 4e há mUito nos advertem ilustres jllrisw
tas brasileiros, dentre os ·quais citamos:
a) Aliomar Baleeiro, cm ''Clínica Fiscal - Questões de
sufrágio- uiliversal, não há ·isençõe~ que reflitam privilégios
injustificados de claSSf:!S ou pessoas ... ;·a imunidade é sempre
a contrapartida de um interesse público tão respeítáve:rquanto
o de Fisco',';
_
b) José Souto Maior Bõrges, em "Isenções Tr!but4rias",
pág. 64: " ... Nenhuma classe social pode, invocando essa
condiçãO·, ·eXirilir..:se ·do pagàmento de tributo$-: só no interesse
público Podem ser-outorgadas isenções";
_ _
c) Bernardo Víerra de Moraes, em ''O EstadO e o Poder
Fiscal", pág. 674, Tomo II: "Devemos observar que a isenção
é mero favor ou privilégio coiléedido ao benefiC_iáiiO;_- o qt.ie
vem infringir- a regra :políti~ da i~ualdade e a da proporcio·
·
nalidade do tributo";
d) Míg_uel Seabra Fagundes, Em "Revogabilidade das
Isneções Tributárias'' - Revista de Direito -AdministratiVo,
volume 58, págs. 1 e 2: "Os princípios da ·igualdade de todos ..
perante a lei da proporcionalidade dos impostos não permitem
gravar a!bitrariiamcnte algumas pessoas, coisas ou afividades,
e isentai, ao·- mesmo tempo, pessoas, coisas ou atividades em
situações idênticas. Porque, a não ser assim a isençãO infringiráa regra d~ isonomia, pecando p_or incoilstitucionalidade. Terá
o sentido de mero favor, de· dispensa grã.ciosa de contribuir
para as despesas gerais do Estado".
_
AS;S!rp. 1 <j.nte os dispositivos__constitucionais dísciíminâdos
e às opiniões dos juristas citados, torna-se impossível a concessão de benefícios fiscais, que favOreçam a deterri)ina_dos contribuintes, apenas em razão do título_dado aos rendimentos auferidos ou da atividade profissiOnal exercida, salvo provada a
existência do p-redomínio do interesse público. Nesse caso
a isenção só se legitimará sé· à' dispensa do tributo viesse a
contribuir para os fins colirriàdos pela República Federativa
do Brasil, explicitados no art. 3~ da Lei Maior. _
No ~a~· específico dos rendimentos provenientes de aposentadona ou pensão, o texto constitucional, autorizando expressamente urna exceção aos princfpiosgeneralidade e
da universalidade, determinou as condições pata a imunidade
tributária,' conforme se· vê no inciso II do § z~ do art. 153,
a saber:
a) te:rp-tos e limít_eS -fiXados em lei_ (.aoolh~ndo assim os
princípio-s- da capacidade contributiva e da progressividade
do imposto):
b) serem_ pagos pela P~evidência SOciãl da União, dos
Estados e dos Municípios;
õ----e ~-~-==---- -c) a pessoas com idade superior a sessenta e cinco anos;
d) cuja renda total seja constifuída, exclusivamente de
rendimentos do trabalho (grifamos).

da:

-c-
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Tal disposição não pode ser iriTerptetada isoladamente,
que está inserida IJ.O sistema de princípiOs esposados
pela Constituição, ressaltando-se uma ve4.maiS que o Imposto
sobre_9- Renda é, dentre os elencado~ na receita. _ ___ -· _
Por outro lado, ampliar o benefíciO constitucionãl representaria medida contrária ao espfrito maior _a.a:Cattã Magna,
que é o de ass!;!gurar a igualdade;_de. todos perante a Lei,
uma vez que cabe a todos .o& cidadãos! na medida de_ suas
capacidades, contribuir para o custeio dos gastos do Estado,
necessários à concecução de se_l!S objetivos.
_
Diante dos obstáculos coosti_tucionais que objêfiviffi a
justiça: social (e nela compreendida a justiça fíSCill), somos
_
contrários ao Projeto de Lei _em: ex_ame. ---~Sala das Corrilssões, li$ de maio de 1993. - Eduardo
Suplicy, Relator -João Rocha, P-residente. -: Esperidião
Amin -- ~enrique Almeida - Magno Bacelar - Saldanha
Derzi - Alvaro Pacheco - Alberto Miranda - José Richa
- Cid Sabóia de Carvalho - Garibaldi Alves Filho- Ronan
Tito- Carlos Patrocínio - Wilson Martins-- João Calmon.
uma~ez

PARECER N• 148, OE 1993
Assunto~ EcQnômicos, sobr~ o Pro- jCto de Lei do Senado n~ 176 de 1991, que "altera a
Lei n9 5.1.27, de.IS de janeiro de 1967, que dispõe sobre
-"-- -a po1ítica econômica da borracha, regula sua execução
e dá outras p~vidêndãs''.
Relator: Senador Wilson Martins
Da Comissão de

I - Relatório
O nobre Senador Márcio Lacerda apresenta ao exame
do Senado Federal projeto de lei que incorpora parágrafo
único do art. 22 da Lei n"_ .5"227, de janeiro de 196'L_ a qual
dispõe sobre a política econômica da borracha, r:egula sua
execução e dá outras providências.
O projeto de lei em exame tem por objetivo dar tratamento no mínimo igualítárío do ponto de vista da tributação
alfandegária, à importação de borrachas e látices naturais com
relação aos arte fatos manufaturados de borrach_a._

II-Parecer
Argumenta o nobre Senador Márcio Lacerda, cm sua _
justfficãção, que a teâução dos impostos e tarifas alfandegárias
incidentes-sobre a importação de borracha natural prejudica
a economia: n-aCional e· coloca milhares de trabalhadores ''que
labutam em seringais nativos· ou cultivados" em condição nãocompetitiva no merCado nacional.
A decisão de reduzir- as referenciadas tarifas, segundo
o autor, "acarretará, no médio prazo, o desaparecimento da
cultura e extração da borracha natural, ainda hoje em condições de concorrer com a produção estrangeifa".
Pretende o nobre ~enador rc_sgatar, com este prOjeto de
lei, o espírito de pio-teção e estímUlo à produção riãcional
de borracha natural estabel~çido na Lei n'1 S.rJ-7. _ - Ar'gum-ento que é necessário ''sustar o processo de destruição da heveicultura nacional".
O_ projeto- não impede, porém, o Poder Executivo de
estabelecer alíquotas para a importação de matéria-prima inferiOieS àS iriCidenteS sobre a importação de produtos manufaturados de borracha, mas restaura os limites da Lei n" 5.227,
art. 22-, -caput.
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UI- Voto
Por considerar o projeto de lei em tela benéfico aOS interesses nacioOais -e- condizente com os acordos internaCiOnais
de comércio dos quais o Brasil é signatário, votamos fã.VOfaVelmente à aprovação do presente projeto._
Sala das Coinissões-, 18 de maio de 1993.- João Rocha,
Presidente - Wilson Martins, Relator - Carlos Patrocínio
- Dario Pereira- Henrique Almeida- José Richa- Garibaldi Alves Filho - Bello Parga - Magno Bacelar - Cid
Sabóia de Carvalho - Marluce Pinto - Gilberto Mirandl;l
- Álvaro Pachedo - Esperidião Amin - Saldanha Derzi.
PARECERES N•' 149, 150 e 151, DE 1993.
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~" S, de
1985 (31-B, de 1983, na Casa de origem), referente a
concessão de homologação de Ato do Conselho Monetário Nacional, que autorizou a emissão de papel-moeda,
no ano de 1981, no valor de Cr$150.000.000.000,000
(cento e cinqüenta bilhões de cruzeiros).
Parecer n' 149, de 1993 da Comissâô 'de Fiscalização e
Controle
- .
Relator: Senador João Calmon
Vem ao exame desta Douta Comissão ·de Fiscalização
e Controle o Projeto de Decreto Legisl~tiVo n~" 5/85, para
que o Congresso Nacional conceda homologação a Ato do
Conselho Monetário Nacional, que autorizou a emiSSão de
papel-moeda, no ano de 1981, no valor de
Cr$150.000.000:ooo;o00' (cento e cinqüeritá bilhões de cru-'"
zeiros).
- O Projeto foi ·a-provado pela Câmara'àós Deputados e
remetido ao Senado Federal, para sua apreCiação. _
Durante sua tramitação, na Câmara- dos Deputados, o
Projeto receb_eu pareceres favoráveis das Comissões de Economia, Indústria e ComérCio, tendo havido_audiência da Comissão de Constituição e- Justiça. Vale ressaltar o voto em
separado, nesta última ComiSsãO, do ilustre: Deputado João
Gilberto. Afirma Sua Excelência, em seu rel_atório: -"Nos últimos anos tem sido praxe do Executivo
em cada Exercício pedir a ratificação do COngresso
Nacional para emissões aCima do limite legal.
Cada ano vem_ um_nQvp pedido de ratificação e
este Deputado já registrou seu ponto de vista de que
o Congresso deve ver ao Executivo que tal praxe precisa
acabar. O Congresso fica no dilema: ou ratifica a emissão acima dos limites da Lei. ou teremos certo volume
de papel-moeda circulando. ilegalmente, isto é, dinheiro_
frio, oficialmente falsificado!!''
Diz a Lei n' 4.595:
Art. 4\' Compete privativame·nre -ao- CónSCiho
Monetário Nacional:
I - autorizar as emissões de papel-moeda as quais
ficarão na prévia dependência de autorização legislativa, quando se destinarem ao finaiiciamento âireto,
pelo Banco Central do Brasil, das operações de crédito
com o Tesouro NaciQnal, nos termos do art. 49 desta
Lei. O Conselho Monetário Nacional pode, ainda, autorizar o Banco Central do Brasil a emitir, -anualmente,
até o limite de 10% (dez por cento) dos meios de pagamento existentes a 31 de dezembro do a!lO anterior,
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para as exigências das atividades produtivas e da circulação da riqueza do País, devendo, porém, solicitar
autorização do Poder Legislativo, mediante Mensagem
do Presidente da Repúb1ica para emissões que, justificadamente, se tornarem necessárias além daqueles limiteS. Quando necessidades urgentes e imprevistas para o financiamento dessas atividades o determinarem,
põde o Conselho Monetário Nacional autorizar as emissões que se fiZerem necessárias, solicítarido, imediatamente, através de Mensagem do Presidente da Repú, blica, homologação do Poder Legislativo, para as emissões assim realizadas.
Diz, ainda o ilustre Deputado, em-seu voto:
"Em face do histórico de situações e da apresentação do texto legal no Relatório, voto pela ilegalidade
da homologação e ratifiCação do ato do Poder Executivo, contidas no presente Projeto de Decreto Legislativo, porque a autoriZação de emissão do _Conselho
Monetário Nacional feriu-a Lei n~" 4.595, art. 4'?, inciso
I, por não haver necessidade urgente e imprevista qué
justificasse emissão acima do limite legal ad referendum
do Congresso Nacional. A autorização legislativa, neste
caso, deveria ter sido prévia~ Pel? ilegalidade do Proje~o de Decreto Legislativo n~ 31/83 e pela declaração
de ilegalidade das emissões autorizadas pelo Conselho
Monetário Nacional, em 30 de outubro de 1981, acima
do lill)ite legal.
E o voto."
_Çom efeito, essas homologações devem ter a prévia autorização legislativa. Ficamos mim sério dilema; ou homologamos, ou teremos diOheiro fã.lso circulando no país.
Por outro lado, à Comissão de Fiscalização e Controle
não compete emitir parecer sobre esses assuntos. Temos que
nos ater à Resolução n" 8/85, caso contrário, esta Corilissão
ficará adstrita a examinar Projetes que são da competência
de outras Comissões Técnicas. No texto da Resolução nç.
8/1985, estão claramente definidas as competências destaComis_s_ão.
Somos,-assim, pela incompetência desta Comissão, para
apreciação do Projeto em exame.
_É o parecer.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993. -Carlos Chiarem, Presidente. -João Calmon, Relator. -Mauro Renevides- José Paulo Bisol- Wilson Martins- Márcio Lacerda
- Mendes Canale·- Almir Gabriel - Divaldo Suruagy Carlos Alberto - Nabor Júnior - Márcio Lacerda.

PARECER N• 150, DE 1993
Óa CoUtissão.de Constituição·; Justiça e Cidadania
Reiát~;:-SenaÓOr Magno Bac~~~~-----·
O Decreto Legislativo ora em exame, datado de_ 14 de
maio de 1985, tem por finalidade a homologação de Ato do
Conselho Monetário Nacional que_ autorizou a emissão de
papel-moeda, no exercício de 1981, no yalor de
Cr$150.000.000.000.00 (cento e cinqüenta bilhões de cruzeiros).
.
O Projeto foi aprovado e remetido ao Senado Federal,
para a sua apreciação em 14~5-85, pelo Ofício n~68, da Câmara
dos Deputados e mereceu parecer da Comissão de Fiscalização
e Controle do Senado Federal e.m 26-5-88. que concluiu "pela
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incompetência desta Comissão_ para apreetaçao -do_ Projeto
em exame".
Posteriormente, -a determinação da Presidência destaCasa, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, em face das novas disposiÇõeS constitucióriais
(27-3-89).
Finalmente, em 25-3-91, a Comissão de Constituição e
Justiça indicou-me para relatar a matéria.
Dar parecer sobre um ato do Cons_elho Monetário Nacional, que autorizou a emissão_ .de moeda há dez anos atrás,
perde todo o sentido lógico, pois, nesse ·período, o País já
teve três moedas diferentes, cruzado, cruzado novo e novamente cruzeiro e vfve s_ob uma nova Constituição, que determinou a extinção do Conselho Monetário Nacional.
A Presidência da República seguiu as noriri.ãS--em -vigor.
Encaminhou a Mensagem n 9522, de 12 de novembro de 1981,
ao CongressO Nacional; nessa Mensagem expôs as razõe_s da
emissão e solicitou a homologação do Ato do Conselho Monetário Nacional.
A tramitação na Câmara acabou por atrasar a resolução
do Congresso por quatro anos; pOsteriormente, a tramitação
no Senado foi responsável por mais seis anos.
O pedido de homologação está baseado na Lei n"'
4.595/64, que diz no seu artigo 4'", in fine, o seguinte:
"Art. 49

·······•••••u~ .......... _.... ~~··-··-··· ........ ..
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definitivos e irreversíveis, tornando tão-somep.te formal o
-exercício desta competência.
No Senado Federal, a Comissão de Constituíção·c·Justiça
conçluiu seu Parecer pela_ ~on~~i~ucionalidade,_ ju-ridicidade
e boa técnica legislativa do roenciona,do Decreto Legislativo.
Nesta oportunidade, goStaríamos de_ enfatizar a ne~essi
dade de se proceder à reformulação da Lei n<? 4:595/64, em
especial o disposto no art. 49, inciso I, in fine, que permite
-ao Conselho Monetário Nacional autorizar as emissões adicioD.3.is de papel-moeda previamente à competente autorização
do Coilgresso Nacional. Em ~nseqüência, ~m nov:o rito legislatiVO deveria ser estabelecido para que a matéria pudesse
ser apreciada com _a urgência que lhe é pertinente.
Resta-nos manifeStar estranheza pela demora do Poder
Legislativo na apreciação de matéda tão relevante_ para o
País, e dada, neste momento, a inocuidade da avaliação do
mérito, concluímos pela homologação do ato do Conselho
Monetário Nacional, na forma do Projeto de Decreto Legislativo n' 5, de 1985 (n' 31-B, de 1983, na CD).
Sala das CQmiss.ões, 18 de maio de 1993.- João Rocha,
Presidente - Henrique Almeida, Relator - Dario Pereira
- Wilson Martins - Carlos Patrocínio - José Roicha Ronan Tito -- Gilberto Miranda """:' Raimundo Lil·a .:.... -Bello
Parga _, Magno Bacelar - Esperidião Amin - Saldanha
·
J:!e!'zi- Marluc~ Pinto.

1- ................................ ·········--·-·--·-·-····

Quando necessidades urgentes e imprevfStas- para
o finãnciamcnto__ de _suas atividades o determinarem,_
pode o Conselho Monetário Nacional a_utorizar as emissões que se fizeram indispensáveis, solicitando imediatamente, através de Mensagem do Presidente da República, homologação do Poder Legislativo para as emissões assim realizadas."
O Conselho Monetário Nacional aprovou a emissão em
11 de novembro de 1981 c a Mensagem do Presidente da
República foi encaminhada em 17 de novembro do _me_smo
ano, não se caracterizando, portanto, nenhuma quebra nas
regras jurídicas em vigor.
Assim, em face das razões expostas-, voto pehi constítlicio.:
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Decreto
Legislativo n' 5, de 1985 (n°3l-B, de 1983, na Casa de origem).
Sala das Comissôos, 9 de oufuoro de 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente - Magno Bacelar, Relator - Jutahy
Magalhães - Chagas Rodrigues - José Fogaça - Pedro Simon- Odacir Soares- Wilson Martins- Eduardo M. Suplicy - Oziel Carneiro - Elc_iQ Álvares.
_
_

PARECER N' 151, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Económicos
Relator: Senador Henrique Almeida
É submetido à apreciação do Senado. Federal o texto
do Decreto Legislativo n" 5, de 1985, (n9 31-B, de 1983-CD),
que homologa o_ ato do Conselho -Moi!~~ário _Nacional que
autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1981,
no valor de Cr$150.000.000.000,00 (cento e cin_qüenta bilhões
de cruzeiros), para atender às atividades produtivas do País
e à circulação da riqueza nacional.
Como se verifica, a proposição em exam: t~~ta de maté.riá
de competência exclusiva do Congresso NaciOnal. A refenda
emissão adicional de papel-moeda foi realizada em 1981, com
seus efeitos financeiros e económicos já totalmente r~alizados,

PARECER N9 152, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a
Mensagem-i19 304, de 1992 (Mensagem n<? 586, de
11-9-92, na origem), do Senhor Presidente da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal pedido pa·
ra que seja-autorizada a celebração pela União, de contrato de assunção de dívida de responsabilidade da antiga Empresas Nucleares Brasileiras 8/A - NUCLEBRÁS, junto a entidades credoras estrangeiras, lidera·
das pela Allianz Aktiengesellschaft Holding, no valor
---de DM 9.136.800,00 (nove milhões, cento e trinta e seis
mil e oitocentos ~_arcos alemães).
- Relator: Senador Raimundo Lira
Com a Mensagem n9 586, de 1992 (Mensagem n9 304,
de 11-9-92, na origem), o Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal, proposta para que
seja autorizada a República Federativa do Brasil, a celebrar
contrato de assunção de dúvida (principal e encargos) deresponsabilidade da antiga Empresas Nucleares Brasileiras Nuclebrás, junto a entidades credoras estrangeiras, lideradas
pela Allianz Aktiengesellschaft Holding, no valor de DM
9.136.800,00 (nove milhões_, cento e trinta e_ seis mil e oitocentos marcos alemães).
Esclarece a Exposição de Motivos n' 318, de 28-8-92,
do Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
que a Lei n9 7.862, de 30 de outubro de 1989, determinou
ser a União sucessora da Nuclebrás- transformada em Indústrias Nucleares Brasileiras S/A- INB -,nos direitos e obrigações decorrenÚ~_s_de operações de crédito interrió e externo
celebradas até a data de 1•-9-88.
Os recursos de que tratam a operação foram contratados
com garantia da União pelas Centrais Elétricas S/A- Furnas,
em 27-10-78, junto a um Consórcio de seguradoras lideradas
pela Allianz Versicherungs, da Alemanha, e destinaram-se
a finflnciar parte_ do prêrii1ó- de seguro a cargo de empresas

__ } _
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nacionais, -relativo à importação de bens e serviços para os
projetas das unidades II e III de Angra._
O referido contrato sofreu alterações para que a N uclebrás assumisse as obrigações decorrentes do financiamerit:õ;
o controle e o pagamento do empréstimo forairi atribuídos
ao Banco do Brasil S/A e à Coordenadoria de Orçamento
e Finanças -do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento a quem compete repassar os recursos. Ressalte-se que
o saldo do empréstimO vem Sendo reembolsado desde a publicação da Lei n~ 7.862/90, mesmo sem a assunção formal da
dívida pela União.
A negociação-da transferência da dívida foi executada
entre os órgãos competentes do Ministério ·_da Economía, particularmente a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e
o consúrcio de credores internacionais. O saldo do empréstimo
não desembolsado deverá ser integralmente utilizado até o
final do ano de 1992, e montava a DM 514.629,53, em abril
do corrente ano.
O pleito objeto da mensagem em análise recebeu parecer
favorável da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/COF n" 1.070/92) e da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer DTN/Coref/Diref.n' 07.8, de 15-4-92), que emitiram, entre outras, as seguintes ccr-n-siderações:
a) Banco do Brasil será mantido como -o agente responsável pelo controle e pagamento do serviço da dívida e os
recursos serão repassados pela Coordenadoria de Orçamento
e Finanças do Miriistéri<Y âa Economia, Fazenda e Planejanlento;
. b) o saldo devedor do principal, segundo aquele Banco,
não apresenta indício de irregularidades, que comprometam
a assunção da dívida pela União;
c) "não consta da minuta do acordo de transferência
quaisquer cláusulas que extrapolem as obrigações anteriormente assumidas pela União";
d) as obrigações financeiras assuiriidas não dev_erão ser
incluídas nos limites. estabelecidos pela Resolução n~ 96/89,
do Senado Federal, por· se tratar de operação já garantida
pela União (conforme fls. 331/32 de Parecer do PGFN).
A assunção de obrigações decorrentes de financiamentos
ou empréstimos enquadra-se no conceito de operações de
crédito, sujeitando-se, portanto, a presente solicitação ao disposto no art. 52, inciso V da Constituição-Federal, que determina ser de competência privativa doSeando Federal .. autorizar operações externas de natureza financeira de interesse
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos TerritOrios
e. dos Municípios".
Considerando que os mecanismos de controle das operações de crédito externo, prescritos pela ConstitUIÇão-Federal
e regulmentados pela Resolução n" 96/89 do Senado federal,
e que os -demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes foram cumpridos, somos favoráveis a que seja autorizada a solicitação constante da_ Mensagem o~ 304J de 1992,
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 42, DE 1993
Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar contrato de assunção de dívida de repson-,abilidade
da antiga Empresas Nucleares Brasileiras S/A - NUCLEBRÁS, junto a entidades credoras estrangeiras, lideradas pela AUianz Aktiengesellschaft Holding, no valor de DM9.136.800,00 (nove milhões, cento e trinta
e seis mil e oitocentos marcos alemães).
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O Senado FederaLresotve:
_ -_ _ __ _ - -Art. 1<> É a República Federativa.do Brasil~ nos termos
da Lei n' 7.862, de 30 de outubro de 1989 e na forma das
Resoluções n•' 96/89 e 17/92, do Senado Federal, autorizada
a cdebrar contrato de assun_ção de dívida. de responsabilidade
da antiga Empresas Nucleares Brasileiras S/A -:- NUCLEBRÁS, no valor de DM. 9.136.800,00 (nove milhões, centoe
tritna e seis mil e oitocentos marcos alemães), junto a entidades credoras estrangeiras., lideradas pela Allianz Aktiengesellschaft Holding. ·
Parágrafo únicO. _ Os recurSos obje1o do empréstimo destinaram-se a financiar parte do prêmio do seguro a cargo
de empresas n3ciõnais, relativos à importação de bens e serviços para os projetas das _unidades II _e lU _de_ Angra, cujo
contrato de empréstimo foi assumido em 30 de agosto de
1982, pela Nuclebrás.
. .
.
.
Art. 2'-' A autorização conçedida pqr est~ resolução deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos e quarenta)
dias a contar da sua publicação.
Art. 3ç Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993. -João Rocha,
Presidente - Raimundo Lira, Relator -_Wilson Ma_rtins Gilbtrto Miranda - Saldanha Derzi - Esperidião Amin Magno Bacelar - Bello Parga - Garibaldi Alves Filho Ronan Tito - José Richa - Carlo-s- PatrocíniO - Henrique
Almeida - Dario Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente
·
-- · ' ·
lido vai à publicação.
Do Expediente lido const_a_m os Projetes de Decreto Legislativo ndl 10 a 14, de 1993, que terão, nos· termos do art.
376, c;-do Regimento Interno, perante a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias parao recebimento de emendas, findo o qual a referida Comissã_o
terá quinze dias, prorrogáveis por igual período, para opinar
sobre as proposições. (Pausa.) ·
O Projeto de Lei da Câmara no 99, de 1993·, que também
consta do Expediente lido, terá tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, § 10,
da Constituição, combinado_ _com o art. .375 do Regimento
Interno.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regim<!i:no Interno,
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias,
perante a Comissão de Assuntos Económicos.
. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Sobre a mesa,
projetes que serão lidos pdo 5r._ 1" Secretário,
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 61, DE.I9ii3
DiSpõe sobre o cargo de Corregedor RegiOnal Elei.._toral e dá outras providências.
O Congresso Nacional d_ecreta:
_
__
Art. 1' O art. 25 e o caput do art. 26 da Lein' 4.737,
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), passam a vigorar
com a seguinte nidação:
"Art. 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais
compor-se-ão:
I - mediante eleição, pelo voto secreto, do Pleno
do Tribunal de Justiça:
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a) de dois Juízes, dentre _os_Des.embargadores do
Tribunal de Justiça; e
b) de dois Juízes, dentre os Juízes de Direito do
Estado;
II- de um Juiz do Tribunal Regíonal Federal com
sede na capital do Estado QU no Distrito Federal, ou,
não havendo, de Juiz Federal, escolhido, em qualquer
caso, pelo Tribunal Regioilal Federal respectivo;
III- por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.-=- - c_-:- -- - ---Art. 26. O President_e ~ o Vice-Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral serão _eleitos por este dentre os dois Desembargadores do Tribunal de Justiça,
cabendo as funções de Corregedor Regional Eleitoral
ao Juiz do Tribunal Regional Federal ou ao Juiz Federal, na forma do inciso II do art. 25."

Art. 29 Os Coi-regedores Regionais Eleitorais, eSColhidos na forma da atual legislação, empossados até a data da
publicação desta Lei, exercerão a função durante Q período
integral para o qual foram eleitos.
Art. 3~ Esta lei ~ntra em _vigor na data de S:Ua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em Contrário.
Justificação
L A presente proposição tem como princfpiO norteã.dor
a necessidade de se impor, sempre que possível, mecanismos
que garantam ao Judiciário, e à Justiça Eleitoral em particular,
posição de distância e imparcialidade frente às partes em disputa.
2. A atual organização da Justiça Eleitoral reserva a um
dos Desembargadores que compõem o Ttibunaf Regional a
função de Corregedor Eleitoral. É certo que este sistema,
sem menoscabo dos eminentes magistrados que- o atendem,
é seguramente mais propfció-pãi'a ·acoinOdaçóes de interesses
dentro do processo eleitoral, devido à própria vinculação,
até involuntária, destes juízes ã vida política do Es_tado onde
atuam. Na maioria das vezes, o Desembargador _ascende ao
Tribunal como coroamento de sua carreira de Juiz de Direito,
em todas_ as entrâncias. Porém, em outros casos, o Desembargador é nomeado pelo Governador nas vagas dos quintos
da ad_vocacia_ou do Ministério Público, restando, por mais
insuspeitos que todos certamente o sejam, alguma insegurança
quanto ao desempenho deste agente público no mister da
jUdicatura eleitoral.
3. Constitui-se, portantó, no interesse da própriã inStituição judici~ria, e para salvaguardar o interesse de todos na
lisura dos processos eleitorais, esta proposta para que a ·corregedoria eleitoral seja, doravante, sempre desempenhada pelo
membro do Tribunal Regional Eleitoral oriundo do quadro
de Juízes Federais. Ao distanciamento ético necessário soriti:Lrse-á a formação técnicã. do Juiz Federal, indispensável na
apreciação dos casos em que se requeira correição eleitoral.
4. Entendemos que esta pequena alteração na organização da Justiça Eleitoral acarretará numerosos benefícios
ao processo eleitoral, dotando-o de mais especialização técnica, com garantia de distanciamento do juíz das partes envolvidas nos pleitos eletivos.
- --5. Com estas palavras, apresentamos o Projeto, esta pequena contribuição para o desafiõ- da: moralizaçã_{Lde todas
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as nossas instituições, e para o qual esperamos· -contar com
·-- _
apoio de toda a Casa.
Sala das Sessões, 19 de maio de _1993.- Senador Cesar
Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral.
o o • •
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Art. 25. Os Tribunais Re_gionais compor~se-ão:
--=--I -mediante eleição em esc111tínio secreto:
a) de três juíZes escolhidos pelo Tribunal de Justiça den_ _
tre os seus membros; _b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal de JuStiça dentre os juízes-de direito;
. JI- por nomeação do Presidente da República de dois
_dentre seis _ci~a_Sião~ de notável saber j1:1rídico e reputação
ilibada, que não sejam incompatíveis--por lei, indicados pelo
Tribunal de Justiça.
_
§ 19 A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça
será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral.
- § 29 A lista não poderá conter nome de magistrado aposentado há menos _de cinc;o anos.
-§ 39 Recebidas as indicaçõesro Tribunal Superior divulgara a lista através de edital, podendo os partidos, no prazo
de cinco dias, impugná-la com fundamento em incompatibilidade.
_ § 4'? Se a impugnação for julgada procedente quanto
a qualquer dos indiCados, a lista será devoldida ao Tr_ibUnal
de origem para complementação.
§ 5'? Não havendo impugnação, ou desprezada esta, o
Tribunal Superior encaminhará a lista ao Poder ExecutivO
para a nomeação.
§ 6~ A nomeação pelo Presidente da República de juízes da categoria de juristas deverá ser feíta dentro dos 30dias do recebimento da lista.
§ 79 Respeitado o direito de rec;u.s_a, previamente manifestado, considerar_-se-á reconduzido o juiz a qu~m,d_eç_orrido
o p_razo do parágra[o anterior, não se der substituído, desde
que o seu nome conste da -lista tríPlice.
§ 89 Não podem fazer parte do Tribuna!_ Regional pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade~
até o 4~ grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se
·
neste çaso a que tiver sido escolhida por último.
§ 9P A nomeação de que trata o n~ li deste artigo não
poderá recair em cidadão que tenha qualquer das incompatibilidades mencionadas n9 art. 16, § 4~.
Art. 26. O Presid_enie e o Vice-Presidente do Tribunal
Regional serão eleitos por este, dentre os três desembargadores do Tribunaf de Justiça; o terceiro desembargador será
o Corregedor Regional da Justiça Eleitoral.
§ t9 As atribuições do Corregedor Regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em caráter supletivo
ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleitoral perante
o qual servir.
§ 2~ No desempenho de suas atribuições o Corregedor
Regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos-seguintes
caSOs-:
I - por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou
do Tribunal Regional Eleitoral;
U- a pedido dos juízes eleitorais;
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III- a requerimento de Partido, deferido pelo Tribunal
Regional;
_
IV -sempre que entender necessário.

(À Comissão de Constftuição, Justiça e Cidadania
-

decisãQJerminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, DE 1993

Altera o inciso I do art. 11 da Lei n"' 8.383, de
30 de dezembro de 1991, para o fim de permitir que
se deduzam do imposto de renda gastos com medica~
mento, lente, cadeira de rodas, próteSe, colete, aparelho
audiovisual, livro escrito em braile e serviço de

enfer~

magem.
O CoilgrcSSo-Nacional decreta:

Art. 1•
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O inciso I do art. 11 da Lei n' 8.383, de 30

de dezembro de 199_1, passa a vigorar com _a seg~i!J!~-r~daçãO:

"Art. 11 ................................- ............... , ..
I-- os pagamentos feitos no ano-calendário a médico, dentista, psicólogo,- fisiOterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e hospital, bem como as despesas provenientes de exame laboratorhd~ serviço radiológico e de enfermagem, aquisíção de medicamento,
lente, cadeira de rOdas, prótese; marcapassO~ colete,
aparelho audiovisual e livro escrito em braile." Art. 2<> Esta lei entra em vigor_ mi_ data de s_l!_a publicação.
Art. 3~ Re~ogam-se as-df.s?OsiÇõftf~iil coniêárío.

Igualmente, cumpre ao legislador infraconstitucional observar a voz de comando que lhe é transmitida pelo art. 145,
§ 1o, da Constituição Federal, expressa nos seguintes termos:
"Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a Capacidade económica do contribuinte." ~
Se as despesas efetuadas pelo contribuinte são necessárias
à preservação e recuperação de sua saúde e se tal "circtiilstância ·
reduz seus rendimentos, nada mais justo que permitir a dedução dos correspondentes gastos -por ocasião da declaração
do imposto de renda, a fim de melhor graduar a carga tributária a ser suportada.
Destaque-s_e, por fim, que a legislação tributária brasileira, atendendo aos cânones__doutrinários, jurídicos e económicos-do imposto de renda, tradicionalmente acolheu a tese
de que a base tributável deve ser representada pela diferença
entre os rendimentos brutos do contribuinte e as_ despesas
necessárias à sua percepção e à manutenção da fonte que
. os produz (Decreto, Lei n• 5.844/43 e Lei n•154/47, diplomas
báSicos ~a introdução do imposto c:Je renda em nosso Sistema
Tributário).
·
.
_ ··Assim, e.~peramos contar com o apoio dos nossos Pares
para a aprovação c;}o_presente Projeto de _Lei.
Sala das_Se_s_sõ~s, 19 de maio de 1993.- Júlio Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEfW 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a
legislação do Imposto sobre a Renda, e dá outras provi..
dências.

Justificação

O presente PrOjetO de Lei tem por escopo permitir que
o contribuinte deduza da bas_e __dc cálculo do imposto de renda
gastos necessários -a proteção e recuperaÇão de sua: saúde e
a de seus dependentes econômicos.
A atuallegislação do tributo admite a dedução ~e despesas médicas e hospitalares pelo total despendido. Porém, se
não houver hospitalização de enfermo, não podem ser deduzidos gastos com medicamentos, prótese,:Colete, lentes, marcapasse aparelho audioviSual, etc. Este tratamento tributário
diferenciado, injusto e incompreensível só teria explicação
nas dificuldades operacionais que o FisCO ·poderia encontrar
para combater eventuais fraudes. Não vi~lumbramos razão
capaz de oferecer elementos consistentes, de modo a justificar
a manutenção d_Q vigente sistema iníquó; poiS, do ponto de
vista substancial da arrecadação e do gozo do benefício fiscal,
tanto faz que o contribuinte adquira, por exemplo, medicamentos enquanto estiver hospitalizado, ou que os compre em
drogaria. Na prática, em qualquer das hipótese, terá o mesmo
gasto _com igual objetivo, que é o de cuidar_ de sua saúde
e da de sua família. Logo, não faz sentido impedir-que despesas
tão essenciais sejam deduzidas do imposto de renda.
Ademais, a saúde é direito de todos e obrigação do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, podendo
o Poder _Público cumprir esse dever de forma direta ou indireta. O presente prOjeto se insere no corite"xto de proteção indireta do Estado, na medida em que há urna renúncia fiscal,
quando a Fazenda deixa de arrecadar parte do imposto, para
que os correspondentes recursos sejam aplicados pelo contribuinte em benefício da sua saúde e da de sua família.

'A.~;: c~ í~" N~,d~~i;;~ç;;~ d~·~;-~;i;~~;~j(;,:;;g;;l2) p~d~rão ser deduzidos:
I - os pagamentos feítos, no ano-calendário, -a-mêclicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, folioaridiólogos, terap~utas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provementes de exames laboratoriais e serviços radiol6giCos; ...... ~ ............ .- ......... ·-· ... ;; .. -;:.:.:..... ._.. .. ·--" ._-;_~.:. -··· ..-,;:,. -.- -..-.;. ~ ... .
0 0

•

0

co

•

_

..

DECRETO-LEIN' 5.844,DE 23 DE SETEMBRO DE 1943
Dispõe sobre a cobrança e fiscalização do imposto
de renda

LEI N' 154, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1947
Altera dispositivos da legislação do Imposto de Ren-

da

CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

-----.----------------
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querense, hoje incorporada à FEPASA, até a histórica cidade
de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso, e, posteriormente, até o Estado de Rondônia e ao. _fprto d~ Santarém~no Estado do Pará.
.
. _.
_ .
SEÇÃO I
Entre todos os brasileiros que lutaram por essa obra,
Dos Princípios Gerais
porém, deve s_er destacado, por questão de justiça, o trabalho
de pelo menos um deles, o do ex-Senador Vicente Vuolo,
Art. 145. A União, os Estados, o DiStrito Federal e
que paraticamente dedicou a sua vida pública, como Deputado
os Municfpios pOderão instituir os seguintes tributos:
Federal e Senador, representando nesta Casa o Estado de
I -impostos;
Mato Grosso, não só à cons_tru_ç_ã_o de:~a jmportante e monuII -taxas, em tazão do exercício do poder de polícia
mental obra mas também à integração d_e uma ~astíssima área
ou pela utilização, efetiva ou· potencial, de serviços públicos
do território nacional ao sistema ferroviári((6rasileiro.
espectiicos e divisíveis, preStados ao contribuinte ou postos
Quem procurar nos Anais do Congresso N~cional a partia sua disposição; 'cipação do eminente Senador Vicente Vuolo na luta pela consIII -contribuição de melhoria, decorrente de obras pútrução da ponte rodoferroviária e da ferrovia pafa Cuiabá,
blicas.
certamente concluirá, sem nenhum desmerecimento a_o traba§ 1'-' Sempre que possível, os impostos terão caráter peslho realizado por outros brasíleiros, também ilustres, que parsoal e_ serão graduados segundo 'ª' _c;~pacidade económica do
tiram dele as principal~ iníciatiyas políticas destinadas à concontribuinte, facultado à adminísTr3.ção tribut"ária eSpecia1cretização dessas duas obras.
rnente para conferrr-efetividade a esses objetivos, identifiCar,
Como Deputado Federal e através de projetO de sua
respeitados os direitos individuais e nos.termos da l~_i, o patriautoria conseguiu alterar a Lei n~' 5.917, de 10 de setembro
mónio, os rendimentos e as atividades económiCas do_ çontri-__ de 1973- Plano Nacional de Viação- e nela incluir a ligação
buinte._
ferroviária entre Santa Fé do Sul/Rubinéia e Cliiabá. Seu
projeto, 312n5, amplamente discutido dentro e fora do Congresso Nacional por importantes setores da sociedade brasileira, foi aprovado e, em seguida, sancionado pelo ex-PresiSEÇÃO II
dente Ernesto Giesel, transformando-se na Lei n~ 6.346, de
Da Saúde
6 de julho de 1976, que apenas agora, dezessete anos depois,
começa de fato a ser cumprida.
Art. 196. A saúde é direito de todos__e dever do Estado,
Como_Senadqr, foram incont,áveis seus pronunciamentos
garantidO mediante políticaS _sociais e e:coilômicáS -que visem
nesta Casa _e as iniciativas gil.e tOmou, inclusive na condição
à redução do risco ·de doença e de_outros agravos e ao acesso
de Presidente da Comissãc) de. Transportes e Comunic_ações
universal e igualitário às ações e serviços pata Sua promoção,
do senado, jamclis deixaram de ser marcadas pelã -defeSa inproteção e recuperação.
transigente e persistente dessas duas _obras, o que lhe valeu,
~-corno reconhecimento pelo seu trabalho, o recebimento do
título de "Senador honorário do Oeste Paulista'~ a_ ele outorgado pela_ Associação dos Munic_ípios do Oeste Paulista (À Comissão de Assunto~__ EconômicOs - decisão
AMOP - que tani.bérn esteve sempre presente à frente dos
terminativa.)
movimentos em favor da construção da ponte e da extensão
dos trilhos da antiga EFA até a Capital de Mato Grosso.
Antes de deixar o Senado, em 1983, praticamente conPROJETO DE LEI DO SENADO N• 63, DE 1993
cluiu o seu trabalho como parlamentar, tendo sido enorme
o seu esforço em toda fase de acompanhamento do processo
Dá a denominação de "Senador Vuolo" à ponte
de licitação e confecção do projeto construtivo da ponte rodorodoferroviária sobre o rio Paraná, entre os Estados
de Mato Grosso do Sul e São Paulo.
ferroviária. De iníc~o, vencidõS os aspectos legais que envolviam a realização da obra, teve presença constante na licitação
O Congresso Nacional decreta;
do anteprojeto da ponte, afinal elaborado pela empresa, FiAr:t. 1~ Fica denominada "Senador Vuolo" a ponte rogueiredo Ferraz, e depois na fase de elaboração de seu projeto
doferroviáriã: sõbre o rio Paranã;entre oS"ii:liinicípiõS de Apaconstrutivo pela empresa Sondotécnica, iniciativas essas qüe
recida do Taboado, no Estado de Mato Grosso do Sul, e
-vieram, posteriormente, a facilitar todas as decisões toro_ad_a_s
Rubinéia, rio Estado de São Paulo.
pela administração pública, já no governo -do ex~ Presidente
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publiJosé
Samey e, mais recentemente, pelo atual governador do
cação.
-~Estado de São_Paulo, Luiz Aritônio Fleury Filho, Com o apoio
Art. 3."' Revogam-se as disposições em contrário.
sempre entusiasmado dos deputados Roberto Rollemb.erg e
Justificação
Edinho AraújO. Seni o projeto concluído dez anOS atrás não
teria sido possível o início efetivo- das obras em 1992 e nem
Foram vários os brasilei_ros___que, ao longo de mais de
a previsão de seu término em 1994, como anuncia agora a
um século, lutaram pela construção de uma ponte rodoferroempresa ConStron, encarregada ae- sua -construção.
viária, sobre o rio Paraná, entre os inunicípios de Aparecida
Alguns dos atuais Senã.dores. que tiveram o privilégio
do Taboado, no Estado de Mato Grosso do Sul, e Rubinéia,
de c·onviver com O Senador Vicente Vuolo durante os anos
no Estado de São Paulo. Essa ponte, com unta extensão de
em que efe representou o Estado do Mato Grosso. no Contrês mil e setecentos metros, uma das maiores pontes rodofergresso Nacional, sabem de seu esforço e de seu empenho
roviárias do mundo, após definitivamente concluída, permitirá
pessoal e político em favor dessas duas obras da mais alta
o prolongamento dos trilhos da antiga Estrada de Ferro AraraCAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
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importância para o desenvolvimento nacional, o mesmo acontecendo com inúmeros o-utros parlamentares que acompanharam de perto toda a vibrante atuação desse ilustre c combativo
cuiabano, podendo ser citados, entre tantos outros, os Senadores Humberto Lucena, atual Presidente do Senado Federal,
Mauro·Benevidcs, José Sarney, Jarbas Passarinho, Alexandre
Costa, Affonso Camargo, Jutahy Magalhães, LourivalbJlptista, Lavoisier Maia, Antonio Mariz, Gerson Camata, Ejjitácio
Cafeteira, Rui Bacelar, Nelson Carneiro, José Richa, Saldanha Derzi, Nabor Júnior e ltarn.ar Franco, hoje -ilustre Presídente da República.
___ _
A homenagem que se pretende prestar ao ex-Senador
Vicente Vuolo está inserida entre aquelas manifestações que
sintetizam, antes de tudo, o reconhecimento de uma coletividade pelo trabalho de um velho e_ destemido político que
soube, no exercício de suas funções públicas, pelo seu tirocínio, pela sua visão e pela sua liderança, dignific:ir"os mandatos
que lhe foram conferidos pelo povo.
Anexo à Justificação, para conhecimento daqueles _que
não conviVeram nesta_ CaSa com o ex-Senador Vicente Vuolo, ·
cópias de alguns de seus pronunciamentos nO Senado, sua
biografia, a Lei no 6.346/76 e informações a respeito da obra
em favor da qual tanto lutou o ilustre homenageado.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1993. - SenadorLevy
Dias.
(À Comissão de Educação-:- de_c_isQ.o terminatiVa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1993
Acrescenta artigo à Lei n" 7 .170, de 14 de dezembro
de 1983, que ''define os crimes contra a segurança nacio~
nal, a ordem política e social, estabelece seu processo
e julgamento e dá outra_s providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• A Lei n' 7.170, de 14 de dezembro de 1983,
passa a vigorar acrescida dO seguinte artigo:-.
"Art. 33-A Os ·crimes de(inídos nos arts. 8" a
13 e _os previstos nos arts. 22 e _23, quando conexos
com aqueles, por configurarem crimes--de lesa-pátr_ia,
serão insuscetíveiS de fiança e lib~rçlade provisória".
Art 2<:> Serão, também, considerados"crimes de lesa-pátria, insuScetíveis de fiança e libt;:r.dade_ provisória, os delitos
de abuso na exploração ou utilização dos meios de inform-açjo,
definidos nos arts .. 14 e 19 da Lei o' 5.250, dc_9 de fevereiro
de 1967, quando conexos com os ilícifõs citados_ no art. 1"
desta lei.
Art. 3"_ Esta lei entrã. -em _Vigór na 'data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiç:9es em COH(r<iriÇ>,
Justificação
Há poucos dias a Nação~ perplexa, assistiu, através de
reportagem de uma emissora de TV, a declar~ção de cidadãos
de que estavam realizando medidas visando a secessão dos
três estados sulinos, com vistas à constituição de "um novo
país. Essas pessoas realizaram, ainda, propaganda do _movi~
menta e incitaram os telespectadores ao _apoio à sua causa.
Suas palavras não conseguiram esconder o ranço arttídemocrático, racista e totalitário de seus ideárioS. Ficou patente,
também, que emissoras de radiodifusão veicularam propaganda dos dois principais movim-entos, localizados no Rio
Grande do Sul e ~araná.
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Diante das câmaras de TV, foram cometidos os crimes
previstos nos artigos 22 e 23 e confessada a execução do ilícito
do art. 11, todos da Lei n' 7.170, de 14 de dezembro, de
1983~ que abaixo transcreve_mos._
"Art. 11. Tentar desmembrar parte do território
nacional para constituir-país independente.
Pena reclusão de 4 (quatro) a 12 anos.
Art. 22. Fazer, em público, propaganda:
I - ........................................................... .
. I I - ........................................................ ..

·m- .................................................. "........

IV- à prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Pena-reclusão de !(um) a 4(quatro) anos."
É fundamental que condenemos, inequivocamerife, a
ação ilJlpatriótica desse~ maus brasileiro~. que tentam deitar
pot terra todo um passado histórico de esforços e sacrifítiós,
que muitas vezes exigiu o generoso sangue de n~sso_s antepassados, nas lutas para a construção e manutenção da grandeza
territorial de nossa_P_átria.
Em seus malévolos desígnios, aproveitam-se, insidiosamente, das dificuldades conjUnturais que o País vem atravessando e propõem como solução, não a união de esforços,
a busca de soluções e a fraternidade, mas a separação rencorosa~·
Esta proposição visa expor crime_s dessa natureza à execração pública e dificultar a liberdade e a figa ao alcance
da Lei, àqueles _cidadãos_ que, tão profundamente, vierem
a ferir a Pátria.
Sala das Sessões.,_l9 de maio de 1993 . - Álvaro Pacheco.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI W 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983
Define os crimes contra a --segurança nacional, a
orde"m política e soCial, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências.
.......... ••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••• •••••• u

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

TITULO II
Dos Crimes e das Penas
Art. s~ Entrar em entendimento ou negociação com governo ou grupo estrangeiro; ou· s·eus agehtes;--pãta~prõVocar
guerra ou atas de hostilidade contra o Brasil.
Pena: reclusão, de 3 a 15 anos.
__ _ Parágrafo único. _Ocorrendo a guerra ou_ sendo d~senca
·deados os a tos de hostilidade, a pena aumenta-se até o dobro.
Art. 9~ Tentar sUbmeter o território nacional, ou parte
dele, ao domínio ou à soberania de outro país.
Pena: reclusão, de 4 a 20 anos.
Parágrafo único. Se do fato resulta lesão coiporal grave,
a pena aumenta-se até um terço: se resulta morte, aumenta-se
até a metade.
Art. 10. _ Aliciªr Ln.divíduos de outro país para invasão
do território nacional.
Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.
Parágrafo único. Ocorrendo a invasão, a pena aumenta-se a_té o dobro.
t\.rt. 11. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente.
~ena: r_e.clusão, de 4 a 12 anos.
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Art. 12. Importar ou introduzir, no teriitório rlacional,
por qualquer forma, sem autorização da autoridade federal
competente, armamento ou material militar privativO das Forças Armadas.
Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem
autorização legal, fabrica, vende, transporta, rec_ebe, oculta,
mantém cm depósito ou distribui O armamento ou m-ateiial
militar de que trata este artigo.
Art. 13. Comunicar", entregar ou permitir a coinunicação. ou a entrega, a governo ou gnlpo·esrrangeiro, ou a
orgamzação ou grupo de existêndi-ilegal, de dados, documentos ou cópias de documentos, planos, códigos, cifras ou
assuntos que, no interesse do Estado brasileiro, são classificados como sigilosos.
Pena: reclusão, de 3__ a 15 anos.
Parágrafo único. -Incorre na mesma pena quem:
I -com o objetivo de realizar os atas previstos· neste
artigo, mantém serviço de espionagem ou dele participa;
I I - c.om o mesmo obje.tivo realiz_a_r__atividàde- aerofotow
gráfica ou de sensoreamcnto remoto em qualquer parte do
território nacional;
III -oculta ou presta auxílio a espião, sãbendo-o tal,
para subtraí-lo à ação da autoridade pública;
IV- obtém ou revela, para fim de espionagem, desenhos, projetas, fotografias, notfcias ou informações a respeito
de técnicas, de tecnologias, de componentes, di equipamentos, de instalações ou de siste_mas de processamento automatizado de dados, em uso ou em desenvolvimento no País,
que, reputados essenciais para a sua- defesa, segurança ou
economia, devem permanecer em segredo.
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O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissõ"es __
' __ _
competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda constitucional
que será lida Sr. lo Secretário.
É lida a seguinte
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N• 5, DE 1993

Altera o artigÕ 59, inciso LIX, e 128, -§ 5'\ item
II, alínea "e", da Constituição Federal.

Art. 5'
LIX --Será admitida ação privada nos crimes de ação
pública, se esta não for intentada no prazo legal, ainda que
tenha havido arquivamento de inquérito ou representaçâO.
Art. 128. . ... , .................. " ....................... , ........ .
§ 5•

....... _. ......................................................... .

..........................................
~ _ e) exercerl_ain~ª que em disponibilidade, qua1quer ativí~~·-·--····--~~-~--······"'''''''

dade político-partidária.

-- -

-- -

--

Justificação
A alteração do inciso LIX, do art. 5'", é providência que

se impõe, como contra-partida ao privilégio que tem o Ministério Público de ser o titular exclusivo da ação penal pública. ·
Sem essa alteração, todas as autoridades do País, inclusive
Deputados e Senadores, ficam vulneráveis a ãcusações infundadas e levianaS, pois fiCam a- depender da vontade do MinistériO Público para processar o agressor.
Se uma au~oridade é difamada, caluniada ou injuriada,
mas o órgão do Ministério _Público entende que não deve
ser aberto o processo para- ã.Púração da vefdade, a vítim-a
Art. 22. Fazer, em público-, propaganda:
das agressõe_s_não tem como ingressar no Judiciário para proI -de processos violentos ou ilegais para alteração da
cessar o acusador.
A nova redação que se pretende dar ao inciso LIX, do
ordem política ou so_çial;
I I - de discrirriii:tãção racial, de luta pela__yiolência entre
art. -5':', destinawse a dar efetividade à regra do seu inciso
as classes sociais, de perseguição religiosa;
- - XXXV, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação
III- de guerra;
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; pois admitir
IV- de qualquer dos crimes previstos nesta lei.
que o Ministério Público decida se instaura, ou não, um proPena: detenção, de 1 a 4 anos.
cesso·, sem que o cidadão prejudicado possa agir na defesa
§ 19 A pena é aumentada de um terço quando a propade seus direitos, é excluir lesões ou ameaças da apreciação
ganda for feita em local de trabalho ou por meio de rádio
do Judiciário.
ou televisão.
Quãnto ao art. 128, 9 s~. item II, alínea e, a nova redação
§ 29 Sujeita-se à mesma pena que·m distribui ou iedistem por fim excluir a possibilidade de ex_ercício de ativi_dade
tribui:
política por membro do Ministério Público, sem qUe a lei
a) fundos destinados a realizar a propaganda de que trata
possa estabelecer exceções.
__
_ _
este artigo;
Justifica-se a alteração em face da natureza das atividades
b) ostensiva ou clandestinadamente boletins ou pa"Ofletos
desempenhadas e dos poderes conferidos aos membros do
contendo a mesma propaganda.
Ministério Público.
§ 3~> Não constitui propaganda criminosa a exposição,
Equiparados, como _estão, aos magistr~dos, não se jus tia crítica ou o ·debate de quaisquer doutrinas.
fica possam os membros do Ministério Público desempenhar
Art. lllncitar:
_
atividades político-partidária.
I - à subversão da ordem política~ou sOCial;
.
Aliás, a. inconVehiência de se admitir tal possibilidade
I I - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre
Já se tem fe1to notar, na ação de membros do Ministério
- Público, que a pretexto de exercer com independência as funestas e as classes sociais OU as instituições civiS;
Il! - à luta com violência entre as classeS sociãis;·
-~-'----'--ções de seus cargos, assumem atitudes tipicamente políticas.
IV- à prática--de qualquer dos crimes previstos n_esta
Sala das SesSões, 19 de maio de 1993. - Cid Sabóia
de Carvalho ----: Lavoisier Maia - Guilherme Palmeira lei.
Dario Pereira-Aluizio Bezerra- EsperidÜio Amin -AltÚir
Pena: reclusão, de 1 a 4 anos.
__ Gabriel - Jarbas Passarinho ~ José Ríc.ha -João França
À ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania - Mauro Benevides - .Jo_ão Rocha - Chagas Rodrigues
Decisão Terminativa
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- Darcy Ribeiro - Josaphaf Marinho - Valmir Campelo
-Áureo Mello- Francisco Rollemberg --Irapuan Costa
Júriior - Flaviano Melo - Pedro Teixeira - José FOgaça
- Ronan Tito - Alvaro PachecO - César Dias - Odacir
~oares- Affonso Camargo ~Jonas Pinheiro.
(À Comissão de ConsiiiuiÇão, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A proposta de
emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita a
disposições -específicas, constantes âos arts. 354 e seguintes
do Regiinento Interno.
A matéria vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo lo:> Secretário.
Ê lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 473, DE 1993
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno.,. licença para afastar-me dos trabalhos da Casa, nos dias
20 e 21 do corrente, quando estarei participando de um ciclo
de debates s_obre "Poder Judiciário e Revisão _Constitucional",
promovido pela CUT/BA, em Salvador- Bahia.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1993. -Senador Josapbat
Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ..:...-Aprovado o-re-

querimento, fica concedida a licença solicitã.da, nos termos
-do art. 43, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<:>
SecretáriO.
-- --- -É lido_ e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 474, DE 1993
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no
período de 20 a 21 de maio do corrente ano, quando me
ausentarei de Brasilla.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1993 . . . .:. . . Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado o requerimento, fica concedida- a Iicénça- solicitada, nos termos
do art. 43, inciso II, do Regimento InteniO.~_-_- Sobre a mesa, ofícios qU:e serão lidos pelo Sr. 1<:> Secretário.
São lidos os seguintes
_o

-

___ :_

--

-

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
OF/CAE/020/93
Brasília, 18 de maio de 1993
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2• do artigo 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ que esta-Comissão rejeitou 0-PLS n<:>l59
de 199T, de autoria do Senador Nelson Wedekin que "isen-ta
do Imposto de Renda os rendimentos- aufefidos a qualquer
título por pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos,
- exceto os de capital".
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador João Rocha, Presidente.
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OF/CAE/021/93
Brasília, 18 de .maio de 1993
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o:> do artigo 91 do Regimento_ Interno_,
comunico a V. Ex~ que esta Corriissão aprOVou o PLS n9 176
de 1991 de autoria do Senador Márcio Lacerda que "altera
a Lei n• 5.227, de 18 de janeiro de 1967, que dispõe sobre
a política económica da borracha, regula sua execução e dá
oUtras- providências".
Na oportunidade_ renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima ~_consid~ração. -Senador J_oão Rocha, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- eom referência
aos expedientes que acabam de ser lidos, a Presidência comunicá ao 'Plenário que, nos termos do art. 91, § 3~ e sr, do
Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 5 dias úteis para
interposição de recursos, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetes de Lei, do Senado n<;ió 159 e 176,
de 1991, sejam apreciados pelo Plenário.
Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, as proposições serão remetidas ao Arquivo e à Câmara dos Deputados, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
.

REQUERIMENTO N• 475, DE 1993
Senhor Presidente,
Nos termos do art, 40, § 19 , do Regimento Interno, solicito
autorização do Senado Federal para participar,_ a Çón_vite da
Organização Panamericana de Saúde/OrganizaçãO--MUndial
de Saúde, da "Reunión para la ActuaHzación de la Legislación
-sobre Contrai de la Malaria en los Países de Améria Latina
Miembros del Pacto Amazónico_ y_ Guatemala~·, a realizar-se
de 20 a 22 de maio, na Colômbia.
.. S~l.a das Sessões, 19 de maio de 1993. --:--Aimir Gabriel,
Senador~
A Comissão de- Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -De acordo com
o art. 40, § 4~, do Regimento Interno, este requerimento
será remetido às Comissões de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, devendo _ser submetido à deliberação do Plenário
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto
rio ait. 40, § 3~, da Lei Interna.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9
Secretário.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 476, DE 1993
Nos termos do disposto no artigo 40, § 19 do Regimento
Interno desta Casa, solicito autorização do Senado Federal,
para participar, a convite do Governo da Bolívia, de Seminário
Internacional sobre Políticas Sociais para a Mulher em Países
da América Latina.
Sala das Sessões~ 19 de maio de 1993~ - Senadora Eva
Blay.
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Con este motivo, bago propicia la oportunidad para salumuy cordialmente. - Sonia Montaiio Virre_ira, Progra·
ma de la Mujer.

JUNTA NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y
DESARROLLO SOCIAL

~ar~a

FAX
Nota: - Le rogamos hacernos conocer su ap~rtadÚ postal para
enviarle la presentación del Seminario. _

Hoja de Transmision
Fax n': (061) 321-7333
A: Eva B!ay
Direccion: Senadora Federal- Brasília- Brasil
Enviado por: Sonia Montano Virreira- - Pfograma de
la Mujer
· ·
Fecha: La Paz, marzo 22 de 1993
Hora: 9:30a.m.
Mensaje: ln vitación Semiú3ii0 Políticas Sociales pãra la
Mujer dos Hajas Siguen a esta Cubierta.
Fax 366763
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Organismo nacional del menor, mujer y fainili~
La Paz, marzo 19 de 1993,
D NPM Cite n' 84193
Sefiora
Eva Blay
Sandora Federal

·O SR. PRESIDENTE (Nabor J.únior) - De acordo com
o art. 40, § 4", do Regimento Interno, este requerimento
será remetido às ComiSsões de Relações Exteriores ~e Defesa
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenário
após ·a Ordem do Dia, em VirtUde do que se acha previsto
no art. 40, § 39 , da Lei Interna.
_Sobre a mesa, com]Jnicação qu~ será lida pelo Sr. 1" Secretário.
·
·
·
-É lida a seguinte:
OfícioGab. SAP -n' 120193
Brasilia, 19 de maio de 1993

Senhor Presidf:nte,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
de acordo com o disposto no art. 39, alínea a do Regimento
Interno, que me_ausentarei dos trabalhos da Casa, para breve
viagem ao estrangeiro em caráter particular, no período de
21 a 31 de maio de 1993.
Atenciosas saudações, -Senador Álvaro Pacheco.

Brasília -Brasil
Estimada amiga:
A tiempo de saludarl_a, tenemos el agrado de invitaria
a participar en el Seminari<f"Políticas Sociales para la Mujer"
en algunos países de América tina, el mismo que se realizará
los dias 24, 25 y 26 de mayo de 1993.
.
....
Este Seminario tendrá como sede la ciudad de L3 Paz
-Bolívia- y está org3.ii.iz3.do por el Departamento Nacional
del Programa de Ia Mujer, del Organismo Nacional dei Menor
Mujer y Familia (ONAMFA).
'
El objetivo general dei Seminário es el de intercambiar
experiencias sobre la institucionalización de la persPectiVa de
género en las políticas sociales de diferentes países latinóamericanos en dos líneas:
• Estrategias y políticas de intervención global
desde el Estado.
• Estrategias y políticas de interVención sectOrial
a nível estatal.
. Conocedoras de su amJ?lia experiencia y valiosos conocimtentos sobre la organizaelõn y trabajo del Concejo Estatal
de la Mujer, la invitamos a participar en el Seminario cort
una ponencia sobre el tema, la misma que deberá abarcar
un tiempo de 45 minutos aproximadamente.
.
Adjuntamos una guía para la redacción del documento,
que nos permita cono·cer las estrategias y políticas- sociales
para la mujer, desarrolladas en su país desde el Estado.
. Asimismo, le hacemos conocer que el Programa de la
Mujer podrá cancelar un monto de _$US 500. (quini~D.tos
00/l~O_D_olares Americanos) por la ponencia, de igual manera
cubnrá sus gastos de transporte y estadia.
c.c. Secretaria Gral.
c. c~ Archivo.
AEV/cug.
Le agradeceremos c_onfirmarnos su assistencià, hasta el
día 31 de marzo dei afio en curso.

o

O SR- PRJ;:SIDENTE (Nabor Júnior) - O expediente
lido vai à publicação. Sobre a mesa, r~querimentO qlie- será
lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte
•

REQUERIMENTO N• 477, DE 1993
Requeiro na forma regimental e de acordo com o artigo
71, inciso VII da Constituição Federl!l,_ combinado com o
artigo 38, inciso II da Lei n" 8.443, que seja remetido a esta
CaSa com a devida urgência pelo Tribunal de Contas da União
O.resUmo de imputações da possível existêncía de processos,
concluídos ou não pela culpabilidade em que são indicadas,
as entidades públicas federais abaixo identificadas e referentes
aos exercícios de 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990.
CFP -Companhia de Financiamento da Produção
CIBRAZEM - Companhia Brasileira de .Armazena~
mente
COBAL - Companhia Brasileira de Alimentos
BNCC - Baaco Nacional de Créd~to_ Cooperativo
CEF -Caix-a Económica Federal
· ·· -CEME ~ Cent"ral de Medicamentos
Ministério da Agricultura.
Senado Federal, 12 de maio de 1993. - Senador Cid
Sabõia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento
- que acaba de ser lido deve ser apreciado pelo Plenário, nos
termos dos arts. 71, inciso VII, da Constítuição Federal e
art. 38, inciso II, da Lei n<? 8. 443, de 1992, combinados com
o art. 255, inciso III, do Regimento Tnterno.
Em votação o requerim_ento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam seritados.
(Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias para
fazer cu~prir ·a ·deliberação do Plenário .

•
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Foi encal)linhado
à publicação parecer da Comissão de Assuntos Econômicos,
que conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n~
42, de 1993, que autoriza a Presidência da_Repúblícã Federativa do Brasil a celebrar contrato de assunção de dívida de
responsabilidade da antiga Empresas Nucleares Brasileiras
S/A - NUCLEBRÁS, junto a !!Otidades credoras estrangeiras, lideradas pela Allianz Aktiengescllschaft Holding, no
valor de nove milhões, cento e trinta e seis mil e oitocentos
marcos alemães.
.
_ ____ _
A proposição ficará sobre a mesa, durante cinco sessõ_es
ordinárias, a Iim de receber eme'ndas, nos termos .dp~art
235, II, f, do Regimento Interno.
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de até duzentos e quarenta e oito milhões de dólares, para
__ ,
_A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Em sessões anterio~es foram lidos os Requerimentos n9s 469 a 472, de 1993,
dos Se~adores Francisco Rollemberg, Marco Maciel, Esperidião Amin e Jutaby Magalhães, respectivamente, solicitando,
nos termos. do art. 43, inCiso II, do Regimento Interno, licença
para se ausentarem dos trabalhos da Casa, nos períodos que
menCionam.
Os requerimeritos deixaram de ser votados naquela oportunidade por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Passa-se à votação do Requerimento no 469, de 1993.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Passa-se à votação do Requerimento n" 470, de 1993.
Em votação.
os·srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici-

os fins que específica.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência
comunica ao Plenário que o Projeto de Lei n~' 172, de l992,
lido na sessão do dia 12 de dezembro de 1992, foi despachado
à Cõtnissão de Assuntos Económicos, para decisão em caráter
terminativo.
No entanto, o projeto referido contém matéria de lei
complementar, devendo ser apreciado pelo Plenário desta Ca~
sa.
Por issO, a Presidência determina a- ietificação do despacho inicial no que tange à competência terminativa da Comiss-ão.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência,
nos termos do art. 48, n~' 33, do Regimento Interno, não
havendo objeção do Plenário, determina a_ republicação no
DCN e em avulsos do Parecer n<.> 64, de 1993, da Comissão
tada~
Diretora, no qual se contém a redação final das Emendas
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Passa-se à votado Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~' 39, de 1991, (n"
ção do Requerimento n' 471, de 1993.
7.127n8, na Casa de origem), tendo em vista a existênCia
Em votação.
de inexatidão material devida a lapso manifestO no texto da
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Emenda n9 1, pertinente ao caput do art. 5<.> da referida propo.sentados.(Pausa.)
~----- ____ _
sição, que reza:
AProvado.
HArt. 5'? Incumbe ao Departamento Nacional de
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença soliciÁguas c Energia Elé!fica (DNAEE), do Ministério
tada.
da Infra-Estrutura, e]Cercer a coordenaÇão riferida no
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Passa-se à votaart. 49 desta lei, cabendo-lhe:''
ção do Requerimento n'-' 472, de 1993.
Considerando que o Ministério da Infra-Estrutura-foi exEm votação.
tinto, de acordo com o disposto na Lei n9 8.422, de 13 de
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
maio de 1992, a Presidência resolve determinar a substituição
sentados.(Pausa.)
da expressão "Ministério da Infra-Estrutura'' pela expressão
Aprovado.
"Ministério de Minas e Energia" o que, evidentemente, não
Aprovado o requerimento, fica_concedida a licença solicialtera o mérito da Proposição.
tada.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Passa-se à lista
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Presidência
de oradores.
recebeu, do Governo do Estado de Minas Gerais, o Ofício
Concedo a palavra ao nobre Senãdor Gilberto Miranda,
n' S/44, de 1993 (n' 445/93, na origem), de 10 do corrente,
primeirO orador inscrito, por sessão do Senador Jutahy Magasolicitando, nos termos da Resolução n<.> 36, de 1992, do Senado
lhães~
Federal, autorização para emitir Letras Financeiras do TesouV. Ex~ dispõe de vinte minutos pai-a proferír seu pronun·
ro daquele Estado, relativas ao giro da dívida mobiliária, para
ciamento._
o segundo semestre de 1993.
A matéria -será -despachada à ComisSão de Assuntos Económicos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. S~nadores 1 o
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Presidência
assunto que hoje pretendemoS abordar já é muito conhecido
recebeu, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Ofício
por esta Casa e pela sociedade brasileira, em geral.
n' S/45,de 1993 (n' 242193, na origem), so!Lcitando, nos termos
Na realidade, nosso discurso abordará o que classifico
da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
corno sendo um verdadeiro cancro que se_ ~lastra pela vida
para elevar temporariamente os limites de endividamento dafinanceira do país, contaminando todas as esferas de governo,
quele Estado, em caráter excepcional, para contratar, com
contribuindo de forma relevante par~ ç agigantamento ~a
a garantia da União, operações de crédito externo no valor
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o governo estadual - , das dívidas das instituições junto a
órgãos federais, tais como o Banco Central, o Banco. Nacional
de· DesenVolvimento_Econômico e So.:;ial, a Caixa Eco·nôrriíCa
Federal, dentre outros.
Além de servi~~m de balcão onde os governos estaduais
buscam recursos, rio niais das vezes· para· sa"tisfazet Obras e
Para viabilizar projetes 'de última· hora, especialmente
projetas de cunho eleitoreiro, pois se tem observado que nos
às vésperaS de eleições oti panfatendcr a pedidoS de correligiOperíodos pré-eleitorais a procura de recursos é .mais intensa
nários ou amigos, a grande maioria dos governos estaduais
para ájuâar na eleição de amigos ou correligionários dos governão hesita em bater às portas das instituições ofiéiai$-i!$t3diiaiS
nári.fes que serão Substituídos, os bancos estaduais primam,
de crédito, ou até mesmo Cirrombá-las.
a~nd~?. pela política do empreguismo e do nepotismo comanDesviadOs de su_as legítimas funções, os bancOSestaduais
dada pelos responSáveis pela administração eStadual. _ _
se transfOrmaram em "cabides de_ emprego" e em "tábuas
Os númeroS demonstram que os bancos_ públicos contide salvação" para as más geridas finanças públicas de grande
parte dos Estados-membros da Federação.
. ..
.n.uan"l: mantendo exagerados quadros funcion~is, não obstante
a àise ecOnômica ·que se abate sobre .o País, a qual fez a
Mas, Sr. Presidente e Srs. Se"nadores, ·um dos aspectos
que mais chama a atenção (lO documento do Banco Ce_!ltral, -rede-bancária privada reduzir o contíngente de servidores ou
r.emanejar aS suaS Tunções.
.. "· _
_
ao traçar o perfil das mencionadas entidades, é o fa"io de
-- Conforn16.r"eg1stra-o documento, que se diga de passagem,
esconderem elas a deficitária SituaÇão erri que .se encoritiãm,
foi elaborado pelo Banco Central com mUito atraso, mas que
mediante a utilização de artifíciOs contáb~is coiÍlo2 p_9r- ~xem:
póssui o mérito de revelar tão grandes distorções, das 2.675
plo, a escrituração, no item créditos a Ie.ceber, nóS b~lanços,
agêtfcias dos bancos estaduais, 691 são deficitárias, sendo que
dos valores emprestados ao respectiva Estado que há mais
as despesas administrativas com o pagamento de pessoal alcande três meses é devedor.
çQU 825'% das su~.s~ despesas globais.
__
Ora, de acordo com as regras en1~tidas pelo Banco CenNo plano da iniciativa privada, os gastos com pessoal
tral, tais quantias devem ser lançadas. como "c;rédilOS em liquise restringem a 59%.
_
dação duvidosa" e, pois, contabilizadas como prejuízo e não
Vê~se-, a partir dos dados tornados públicos pelo BanCo
como lucro.
Central, que estamos diante de mais uma prática reiterada
Essa prática esconde o Piejuízo efetivo, pois a forma
de má gestão do dinheiro público que, em última análise,
adotada no balanço exclui a parcela emprestada e não paga
será reposto pela União, que Tios últimos anos já çobriu.romda rubrica destinada a consignar os empréstimos cQ_ncedidos _ bos num tota_l de dqis bilhões e trezentos milhões _de dólares
a clientes inadimplentes, consoante as. palavras contidas no
dos bancos estaduais.
estudo em apreço.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-nle V. Ex' um aparte?
Dessa forma, segundo os dados apresentados pÔr 23 bancos estaduais e uma cai2Ca eg_onó~ica, a soma dp. património
O SR. GILBERTO MIRANDA -Pois não.
real dessas instituições, af computando-se _os depOSitas de
O
Sr. Ney Suassuna - O tema que V. Ex~ traz hoje
cliente.s, empréstimos, aplicações financeinls ~.imóVeis, é._de
ao Plenário é de suma importância. Realmente, inúmeros
dois bilhões e novecentos milhões de dólares.
bancos estatais deste País passaram a fazer as vezes de casa
Uma sirilUlação realizada, da qual foram excluídos valores
da moeda estadual, e os desa,certos foram gigantescos. Não
inexatos e aqueles oriundos de artifícios corltábeiS, ·demonstrou que o património real desse elenco de bancos, na verdade,- resta dúvida de que cada Estado que tenha o seu projeto
de desenvolvimentq precisa de uma agência de desenvolvié negativo~ poi~ faltaria cerca de um bilhão e novecentos
mento. E nisto eu acredito. Acredito que é necessário o banco
milhões de dólares para quitar ás dívidas contraídas.
estadual como agêqcia de desenvolvimento. Mas elaS passaOra~ Si-s. Senadores, tal fato revela uma grave irregu:Iaram a ser fonte geradora de recursos e criaram problemas.
ridade que somente não foi objeto da aplicação de penalid3des
O meu Estado, hoje-, está penalizado por não ter a sua agência
por parte do Banco Central por se tratar de bancos oficiais.
de financiamento e foi penalizado pelo descalabro e pelo desaA divulgação de dados inexatos oU imprecisos nos balan.certo de governadores que usaram o banco como .fonte dç
ços constitui prática capa·z de induzir a erro ·a.CiõniStã"S, díentes
empreguismo, cOmo V. Ex~ acaba de dizer, e também como
e aplicadores.
.
.
f9-0te _de empréstimos a amigos, sem as garantias devidas.
Uma amostra idêntica abrangendo 24 bancOs priv3.dos
Fenómeno semelhante ocorreu no Rio Grande do Norte e
demonstrou que a soma do património real pOl- eh!Sàivulgado,
no Piauí, onde três bancos foram fechados e estão sendo saneaque era de sete bilhões e quinhentos milhões.de dólares, após
dos agora. Foram demitidos dois terços dos funcionários, e
o saneamento pro.cedido, ficou reduzído a seiS bilhões e setea dívida que existia foi sendo paga gradualmente, mas hoje
centos milhões. de dólares, representando pouco mais de.10%
não conseguimos, ainda, ter a nossa agência de des.envolde erro, enquantq.. que o erro apurado nas entidades. .ofiéiais
Víménto, ou s"ejã, O banco do _Estado, nos moldes mínimos,
chegou a 165%, pois o passivo supera o pãtrimônio em cerca
e só para esse fim, porque inúmerOS Estados, principalmente
de 65%. ·
os do Sul-.sem nenhum bairrismo- mantêm os seus bancos
Segundo consta, a sítuação melhorou n:o ano passado,
de uma forma tal que só sobrevivem porque existe a inflação.
em comparação com _1991, quando o património negativo de
Outro dia li, com pesar, um estudo que mos_trava que uma
31 instituições estaduais ultrapassou a brutal soma de. cinco
inflação menor que 12% ou 13% levaria à falência toqos os
bilhões e setecentos milhões de dóla~;es.
,
_
bancos estaduais_e uma menor que 7% faria o mesmo com
Todavia, a redução de déficit é apenas aparente, pois
80% dos bancos piivacios. É ·impossível que continuemos com
novo artifício foi "utilizado,_ qmll seja, o do aUmento de capital
uma economia na área bancária que· dependa da inflação.
mediante a assunção, por parte do acionista controlada:r -:Precisamos ter a doenç~ para conti.riuar existindo! Então, soli_espiral inflacionária entre nós. Trata-se da má, e em_ alguns
___ _
casos,- péssima gestão nos bancos estaduais,
Essa prática vem de longo tempo, mas a divulgação recente de um estudo analítico elaborado pelo Banco Central trouxe
o tema novamente à lume, em face d9s da<:f_Ç)S _apresentadps.
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darizo com o d1scurso_ de V.

Ex~

e digo que precisamos sanear

os bancos_estaduais, porque não temos.como con.tinuar com
essa abertura demasiada. E não interessa o tamanho do Estado, roas a sanidade da área eçonômica, do contrário ~?.com
bateremos a in.flaçª-o e não teremos n_ephuma posstbth?ade

de viver num país com economia estável, com economia de
Primeiro Mundo. Parabéns a__v. Ex~ __
O SR. GILBERTO MIRANDA - Queria agradecer as
palavras do Senador Ney Suassuna, em seu aparte, esperando
que os três bancos do Nordeste que fo:an: fechad~s, que
estão reduzindo seus quadros para se cap1tahzarem, tao logo
tenham condições, sejam reaValiados pelo Banco Centr~l, jun-

tamente com o GOverno Federal, e reabertos. Que daqui
para a frente seJ3m olhados e policiados com muito mais
rapidez, para que não se chegue novall"l:ente a es~e ponto,
Sena-dor Ney Suassuna.
Mas o_ problema não ocorre apenas c~om os bancos estaduais, pois a Caixa Econ-ómic3:Federal está literalmente falida.
Vimos, neste Governo, a· Presidente Itamar Franco injetar
a quantia de um bilhão de dólares para ·capitalizar a- Caixa
e faltam, ainda, três bilhões de dólares. :
Se foimos analisar a Caixa Ecdnóniica, 'boje, COncluiw
remos que é uma instituição falida, que não cumpre os contraw
tos assinados com as companhias de construção civil, para
casa popular. e todos os contratos de financiãmefitô para habitação.
A partir do momento em que tenhamos um Banco Centr~l
independente, essas coisas não acontecer_ão. Não haver~ pedidos de Senador, de Ministro, de Governador e _de Presidente
da República que mantenha a instituiçâõ aberta.
:É muito importante que o Senhor- Presidente da Repúw
blica aproveite o momento, que tenha um relatório do Banco
Central e mande fechar os bancos que não estão em boa
sítuação; mande abrir os que estão com as suas contas saneadas
e, conseqüentemente, dê um basta no que está ocorrendo.
E isso só se conseguiiá com um Banco Central independente.
É o cas-o do BNDES. Creio--qUe todas as empresas em
desenvolvimento da região Norte e Nordeste necessitam de
financiamentoS~ E o que não é possíVel é que o BNDES contiw
nue no Rio de Janeiro. Realmente, considero a paisagem
do Rio de Janeiro uma maravilha, o nome dado à ela diz
tudo: Cidade Maravilhosa! Ocorre que não é possível que
o BNDES lá continue, pois temos toda a região Norte e Nordeste carente. Por que não fundir o Banco do_Nordeste e
o BNDES? Porque não termos um só banco de financiamento
para o Brasil todo, instalado numa região um pouco acima
do Rio de Janeiro?
O BNDES, hoje e c_omo sempre --se-v. EX' investigar,
poderá verificar isSo -_, financia Rio de 13f1eiro, São Paulo
e Minas Gerais, enfim, financia o Sul. O Sul consom_e todos
os recursos.
Senador Ney Suassuna, já tive oportunidade de ouvir,
neste plenário, corii_o também no gabinete-de S. Ex•, há poucos
meses, o Senador Jarbas Passarinho, falar da situação do BASA.
O Governo Federal, na palavra de seus ministrCfS-passados, na palav17a de presidentes passados, dava ordens ao BASA para que emprestasse à entidades do Governo Federal;
e hoje o Banco da Amazônia, que emprestou os recursos
solicitados --tenho certeza de que o Senador Jarbas Passaw
rinho poderia explicar um pouCo maiS sobre este assunto está sob a ameaça do Governo ·Federal, que quer fechá-lo,
fitando o BASA completamente desprotegido.
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O Sr. Jarbas Passarinho- Permíte-me V. Ex~ um _aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço com prazer o
aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho.
O _Sr. Jari:Jas Passarinho_- Chamado à colação, vou 3<?
encO-ntl:o do discurso_ de V. Er para dar este testemunho:
Realmenv!, as aplicações não _e_ram indevidas, ou melhor!
não eram irregulares, talvez fossem indevidas. Uma dei~ _for
para a construção de Itaipu, quando houve_ um p_ool nac10nal
e, então, ao BASA coube uma parcela de mvestlmentos que
deveria dar seu retomo. A outra foi com relação ao BNDES,
que tinha uma participação majoritária no empr~endimen_to
de duas empresas, uma do Maranhão e uma de ~mas Ger~1s.
O terceiro caso foi coin uma organização _gra.nel~Ir~ de_ Goiás.
Ocorre que, ao mesmo tempo, a Prefeitura de Macapá, por
_ exemplo, tinha um empreendimento com o BASA, um e~
- Préstimo, e vinha honrando e~se ~mpréstimo. Mas na Constituinte transformamos o Terntóno em Estado e, em conseqüência, os débitos que eram do Territó~o passaram a ser
responsabilidade da União, e a União deiXou__ de pagar_. E,
em seguida, como a ltaipu não pagou- e aqu~nós votamos
até uma lei no sentido de tentar fazer o ressarcup.ento_ desses
débitos- e como as empresas do BNDES também deixaram
de pagar, ~como o graneleiro també!'l deixou de pagar, tudo
isso por ordem do Banco Central, foi mandado exe~tar P.elo
Banco da Amazónia cOmo crédítõ -em liquidação. Sao créditos
muito fortes, grandes; o património do banco _não .é gran~e
-como V. Ex~ sabe bem- e, em conseqüência, obngar-se-1a
o Banco da Amazónia a publicar um balanço com o resultad?
de "património líquido negativo". A hora em _qu~ o patnmônio líquido negativo de um balanço fosse aprov~do. o banco
teria que ser fechado. Ou então, como se pretendia, transformá-lo num mero departamento do Banco Central. Então,
nós nos envolvemos na questão -V. Ex~ participou de u~a
reunião nesse sentido - para tentarmos obter uma soluçao.
Parece que esta solução vai ser dada; poderia ser esta semana
ou até amanhã. Porque conseguimos com o Banc_o Central
que o Ministro da Fazenda desse um voto ad refere_ndum
do Conselho Monetário_ Nacional. Como se sabe, hoJe, n?
Conselho, o Governo tem minoria dentro dele. En~ão é l?rectso, realmente, cuidado na apresentação dess~~ proi~to~ !unto
ao Conselho, com o risco de .o Governo ser desmo~ahzado
na hora de uma votação. Isso está com um voto __multO bem
estruturado; o banco ainda ficará negativo a_partír do momento em que os aumentos de pessoal cobnrem os lucros
que a atual Diretoria conseguiu ter, e o banco tem gra_!l~es
dificuldades. Agora, imaginemos nós, homens da ~~azon~a,
um banco que tem 50 anos de vida, que já tev~ uina expressao
extraordinária no problema da borracha, subttamente ser fechado, coroo se fosse apenas· uma responsabilidade ~e ~á
·· administração local,_ Nesse ponto, penso que V. Ex~ tem mtet.ra
razão: o Go_verno Federal' dá a ordem, faz executáwla e, depots,
cobra do banco a inadimplência, o que me parece realmente
um absurdo!
O SR. GILBERTO MIRANOA- Nobre Senado~ Jarbas
- Passarinho, Õ GÕverno Federal, hoje, não honra -~ív~da co~
o setor privado, não honra dívida com o setor QU~~Ico, nao
honra dívida com o exterior; e, ao 11_1esmo ~empo, nao a~ler_a
•0 processo de privatização. Vemos um processo de pnvahzação vergonhoso. Há uma comissão; paga-se para empres~s
fazerem o levantamento do ativo des~~~ ~~t~~ais_que ~~rao
licitadas, e não se licita; fica-se no vai-não-va1 e as. divtdas
só aumentando e, literalmente, não -~e pagan~o ~ mrJ.guém.
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O Governo não paga a ninguém. O GoVerno deve para todo
mundo e o que sempre ouvimos nesta Casa; quando aqui
vêm alguns Ministros do atual Governo: "Mas isto hão é
dívida nossa. Nós chegamos ago'ra. IstO -é dív1da de outros
Govemosl"
Creio-que está na hora de o GovernO acelerar a privatização, pagar o que deve para todo mundo.
_
No caso da nossa região, a Amazônia, se o Govern:o
Federal mandou emprestar para Itaipu, emprestar dinheiro
para o BNDES, parã Maranhão e Minas GeraiS;- emprestar
dinheiro para Goíás e, depois de dar a ordem, resolve fechar
o únicO banco de desenvolvimento que nós temos - e quero
prestar o meu testemunho: uma diretoria séda e- h0hf3da,
com um presidente trabalhador, tendo presidido o bancO do
meu Estado. Portanto, é uma diretoria competente - , a
classe política tem que ir ao Ministro -da Fazenda para que
S. Ex~ leve ao Conselho Monetário a situação ·e eSta seja
resolvida de imediato! Isso tem ·que parar!
Entendo que o regime de governo do Presidente Itamar
Franco é o presidencialista. Portanto, vamos enfrentar o problema e resolvê-lo, Ministro!
O Sr. Ney Suassuna;- Permite-_me _V. Ex~- um apar!e?
O SR. GILBERTO MIRANDA -Ouço o aparte do nobre
Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna --Senador, faço apenas um adendo.
Esse feliômeno não é privativo do Banco da Amazônia. Ocorreu conosco o mesmo. Hoje estamos captando recursos a
30% para pagar uma dívida de que fomos aval, no Banco
do Nordeste, para a Itaipu binacional. AtuaJmente, o cidadão
do _interior do Pi~uf e de todos os Estados do Nord~s~~ que
não _têm luz subsidiam os letreiros luminosos_ da Avenida Paulista, porque, embora a eneriia seja de Itaipti~ D68;do interior,
de qualquer Estado nordestino, estamos pagando através desse subsídio; ou seja, o empréstimo foi a juiõs {iXOS- 16%,
17% - e estamos pagando 30% para captar o dinheiro, a
fim de pagar e~e aval que fizemos.

O SR. GILBERTO MIRANDA -Se!l~dor N~y Suassuna,
esse dinheiro a 30% está _barato. Se esperarm9s mais__!,!QS
15 dias, o Estado de V. Ex• vai pagar 35%, pOis a inflação
está aumentando, não vai parar. Deus queira que o MiniS_tro
Eliseu Resende consiga realmente dar uma brecada nessa espiral inflacionária. É o que todos, esta Casa_ e-a_ Nação, esperamos.
Sr. Presidente, Srs. Senadorçs, por dever de jUstiça, devese elogiar o trabalho elaborado pelo Banco Centra_!, aduzindo,
todavia, caber-lhe o velho adágio popular: "Antes tarde do
que nunca".
_
Com efeito, não se justifica a omissão daq!lel~ pres,tigiada
autarquia com relação à atuação dos bancos estaduais_, sabendo-se que se cingiu ela a poucas intervenções que, diga-se
nesta oportunidade, alcançou apenas algumas instituições de
créditos oficiais pertencentes ã Estados do Nordeste, tão carente de recursos.
.Espera-se que os elementOs informatiVOs as anãlis'es
'*?.:P.tidas no documento que ol-a comento--venham orientar
a' alta Direção do Banco Ceotral, no sentido de coibir abusos
que, ·se não forem a tempo detectados e apontados pela ação
fiscalizadora e controladora, repetir-se-ão no limiar das campanhas eleitoraiS do próximo ano.
__
As instituiç6es de crédito devem seryir ao povo, direta
ou indiretamente, observadas normas uniformes que delimi-
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tam e disciplinam a sua ação, resguardando o verdadeiro interesse público, sejam elas pertencentes ao setor privado, sejam
estatais.
D que não se pode admitir é o tratamentO diferenCiado
e privilegiador de qualquer setor ou entidade, pois esse é
vedado pela Constituição Fe'deral.
.
Isso tem ocorrido até o momento, estimulando_ a ação
esbanjadora de muitos governos estaduais, qUe acabam repas~
sando para o Tesouro Federal as dívidas irresponsavelmente
Contraídas junto às instituições ofici3.íS qUe ãdministram.
Alguns Estados já começaram a se conscientizar dos malefícios que os rombos causados em seus bancos oficiais-provocara~ na imagem da administração local e nas finançaso em
geral.
O exemplo- do que imaginamos ser o inicio" da reversão
do quadro caótico atual é a adoção, por parte do Governo
de São Paulo, de medidas tendentes a reduzir o número ~<:le
agências que apresentam prejufzo. Dessa forrna, está o Governo Fleury contribuindo para
o saneamento das finanças de São Paulo e -reduzindo o níVel
de descontrole provocado no âmbito federal.
Concluindo este pronunciamento e estarrecido com as
cifras divulgadas pelo Banco Central, aproveito para cobrar
do Se_nhor Presidente da República riledidas enérgicas e urgentes para- extirpar do cenário das_ instituições de créQito todas
aquelas que se acham em situação deficitária.
Mais importante do que tecer acordos políticos com partidos e líderes, c_omo vem fazendo sistematicamente o Presidente Itamar Franco, será a tomada de decisão, através do
Banco Central - que ainda se acha vinculado ao Governo
-para que sejam promovidas intervenções nessas instituições
estaduais, que tantos malefícios têm trazido ao País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é a hora de o Senhor
Presidente_da República cumprir com a sua palavra, pois prometeu, em público e em várias entrevistas~ agir nd sentido
de soluciOnar ~sas graves distorções do setor financeiro e
naquilo que diz respeito às altas taxas de juros cobrados pelos
bancos, tanto privados quanto estaduais e federais.
Não há tempo a perder, pois os prejuízos são enormes
e a cada dia se avolumam, exigindo sacrifícios ainda maiores
da sociedade brasileira l
_~ra o 9-ue eu tinha a dize:, Sr.-Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o
Sr. Nabor Júnior, 2<:> Secretário, deixa a cadeira da presi- dência, que é ocupada pelo Sr. Nelson Wedekin, 4-:>
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Nélson Wedekin) -Concedo a
palavra ao nobr~ Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB·RN. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Ministério do Planejamento continuã entregUe, em caráter
interino·, ao Sr. Alexis Stepanenko. Enquanto isso; o Goyerno
se vê a braços com as criSes do dia-a-dia.
Sr. Presidente, venho falar hoje sobre a função do planejamento no Governo'. Uma função que, inclusive com o episódio da saída da ex-Ministra, não foi devidamente prestigiada.
Elaborar -planos provavelmente é uma ativldade que o
ser humano pratica desde que descobriu sua capacidade de
pensar antes de agir. Desenhos que orientam como erguer
determinadas construções são achados razoavelmente freqüen_tes para quem estuda História ou Arqueologia.
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Parece, no entanto, que foi com o desenvoivimento comercial e industrial, na infância- do capitalismo, que a preocupação com o planejar começoU a ser neCessidade ·da á.rea_
económica. Na medida em que os negócios dos mercantilistas
se foram expandindo, a administração das fortunas amealhadas foi exigindo formas novas e mais ordenadas de gerência.
Os tempos do poder dos feudos, das pilhagens e dos tesouros
escondidos cediam lugar à concorrência. No novo mundo,
o poder era mensurado a partir da capacidade d_e_ pl3nejar
e expandir as atividadcs comerciais. Antes, planejava-se a
guerra, razão das vitórias e da grande fama conquistada pelos
estratégicos gregos c generais romanos. A:gora, a -noVã era
da humanidade requeria saber prever, sabCf-<intecipa·r situações, arriscar, criar e lançar projetas novos. As "'es_cb1as de
administração de empresas" exerciam, então, papel fundamental na luta concorrencial.
Em nosso País, Sr. Presidente, o esforço sistemático para
o desenvolvimento teve início aproximadamente em 1920, cõm
o planejamento industrial. Antes dessa data, as opções económicas governamentais dirigiam-se para a agriCultura, em especial para a proteção do mercado do •café.
_
_
_
Desde 1920, algumas inicüttivas-de planejamento foram
consagradas, embora todas tenham deixado frustrações, talvez
por serem reflexo mais de uma visão voluntãrista do que de
um processo aberto à dinâmica -dos grupamentos humanos
e dos seus relacionamentos, ou por não abrangerem todos
os grandes setores da economia.
Assim, fazendo um retrospccto_histórico, tivemos o Plano
Qüinqüenal de Obras e Reaparclhamento da D_efesaNacional,
em 1939.
Em 1941. sob o Governo de Getúlio Vargas, que desejava
transformar o Brasil de "uma vasta comunidade agrária dispersa" em um país capaz de prover as suas nec._essidades básicas,
foi instalada a planta de aço da siderúrgica de Volta Redonda.
Em 1942 e 1943, com o assessoramento da Missão Taub
e da Missão Cooke, foi elaborado um programa de investimentos para um período de dez anos. O relatório da missão
Cooke, mantido em sigilo pelo Governo até 1948, apresentava
recomendações para o desenvolvimento de transportes, polí~
tica de combustíveis, petróleo, energia, indú_stria têxtil, expio~
ração mineral, derivados químicos, educação e melhoramento
do vale do São Francisco.
·
Em 1946, foi elaborado o Plano Qüinqiierial de Obras
e Equipamentos. A própria Constituição,-promulgada nesse
ano, incluiu indicações relativas a planejamento nos setores
da aviação, colonização, defesa contra secas, valorização da
Amazónia e do Vale do São Francisco.
O Programa de Metas do Presidente Juscelino Kubitschck
para o período de 1956 a 1960, em comparação com os ante rio~
res, apresentou alguns elementos que o colocaram em vantagem, em termos técnicos, distinguindo-se pOr metas quantitativas bem definidas, por projetas específicos e pór umã sistemática de acompanhamento a ser executada através de relató. rios periódicoS. Previa trinta metas para o-s- diversos campos
de· energia, transporte, alimentos, indústrias _básicas e educa·
_
ção de pessoal técnico.
.
O Plano Trienal, preparado por Celso Furtado para o
Go~erno d,e João Góulart, foi elaborado e rapidamente abandonado. Diferentemente dos anteriores, esse plano foi estruturado a partir de uma visão abrangente da economia, porém,
embora com esses méritos do ponto de vista técnico, seus
objetivos políticos inviabilizaram-no, dando~lhe uma vida efêmera de cinco meses.
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Sr. Pn~sidente_e Srs. Senadores_,_ não o_bstan~e.todas ~ssa~
iniciativas materializassem a idéi3 de_ que o pliineja-riiento é
um~ função ~e.gul~r do_Governo, não havia medidas políticas
e Í'lltavam opções administrativas para assegUra-r-lhes a imple~
mentação.
_
Sob o aspecto da fundamentaçã_o_~córica, a primei ia tfmtativa de um plancjamento global no Brasil, alicerçado em pesquisa cconóf!1ka, deu-se êm ,19A8_com a COmissão T~cnica
Brasil-Estados Unidos. O grupo braSlldro da Comissão era
che(iado por Otávio Gouveia de _B-ulhõ_es.
Essa Comissão elabo"rou quarenta e um projetas. beneficiando de modo particular a infra-estrutura dos transportes
Cc o s\st~ma energético. Foi responsável pela identificação dos
denorpjnados pontos de_ cstrang~~amcnto e pela sugestão de
realizar:_ investimentos !lOS pontos identificãdos. Teve significativa influência na criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). atual BNDES, que sempre participou ativamCnte no planejamento da política governanlen_~al
na área da economia.
A teoria dos pÔntos de estraniulaffiento -torn_ou-se suporte da partida do processo de planejamento no Brasil. Após
essa_ teoria, surgiram a dos pontos de germinação, adotada
pClOPi'Ogiairia-de Metas do Presidente Juscelino, e a do planejamento globaL Esta última centralizava a tarefa em um único
órgão que planejaria para todos os setores. Foi praticada por
Ç~lso Furtad_o no Plano Trienal de JoãoGoulart e pelos formuladores do Programa de Ação Econômica CPAEG) em 19(\4.
Por último, fundamentando o Plano Decenal c_o_ncebido durante OGoverno Casfello Branco-e nuriC3. implementãdo, Sur- ·
giu a teori~, do_ planej~mento -integrado, seg_úndo ·a- qual o
planejamento global é resultado da coordenação e liltegfaÇão
dos projetas setoriais forrriulados por secretarias de planejamelltõ-vinculadas _aos Ministérios. _Essa orientação foi adotaqa
pelos Planos Nacionais de Desenvolvimen-to (PND), e-peto
Governo Sarney no Plano Nacional de Desenvolvimento da
Nova República e pelo Projeto de Reconstrução Nadorú1l
- (PRN).
Hoje, encontra~se uma tendência internacional no sentido
de favorecer a economia de mercado, entendendo-se que a
íri.terveri.Ção do Estado no processo do desenvolvimento ecoM
nômico, embora suscite muitas controvérsias, é essencial para
a estabilidade ecooômica. _O plano de Governo é visto como
"iristrumentú de informaÇão para tomada de decisão-, pois
fornece um quadro referencial das prioridades e necessidades
de desenvolvimento do País". No âmbito dessa visão global
e como resultado desta, constitui-se o._macroplanejarrienfo,
C91J:fecc_i0h~a~o a partir do estudo da economía e da Sociedade
como um tOdo. ·
-· ·
Mais recentemente, fa-la-Se, taffibéÕt, 'de· pianejame_ntO
_indicativo, no sentido de que um plano não pode ser categórico; mas instrumento auxiliar que traz {nfor_maçõ.es para
preencher as lacunas deixadas, ou criadas, pelo livre mercado.
Com base nas in.fonn<:tções, o_Governo_toma decisõ_es, "intervindo também em áreas .estratégicas e prioritárias onde o desenyoJvimento não ocorreu pela iniciativa privada". Nesse
_c~:nftexto, o G_ove~no_~ p~~vatíiaildo os setq_r_~~ que podem ser
conduzidos pela iniciativa particular, vem assumindo, cada
vez mais, a responsabilidade pelo "desenvolvimento dos serviços _sodaís, visando à correção de_ distorções de~v1dã-do cidadão".
-- --Sr. Presidente, durante essa longa experiêrlcia e de acordo
com as iniciativas propostas através de planos e programas,
o País vivenciou situaçQ_es de grande esforço para assegurar
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a modernização de suas estruturas. Lembro o Decreto-Lei
n'? 200, de 25 de fevereiro de 1967, que reformou a administração pública, o Decreto n'? 71.353, de 9 de novembro de

1972, institucionalizando o sistema federal de planejamento,
a criação do Programa de Integração Nacional (PIN), de Integração Social (PIS) e de Redistribuição de Terras (PROTERRA).

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V.

Ex~

um aparte.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Ney Suassuna -Tive a honra de trabalhar, como
assessor, com os Ministros Roberto Campos, João Paulo dos
Reis Veloso e Hélio Beltrão. O País teve um excepcional
planejamento na época do Ministro Roberto Campos; a part~r
daí a tendência foi decrescente. No entanto, sabíamos. quats
as ~retas, _os objetivos a serem alcançados. Há poucos dias,
por ocasião de sua visita a esta ~s~, indaguei d~ Minist~a
Yeda Crusius sobre os nos.so.s objetlvos de longo e méd10
prazo. Surpreendi-me com a resposta de que todos os planejamentos estavam sendo feitos para 22 meses, período que restava ao Governo para o término de sua gestão_. Qs _americanos
e os japoneses elaboram o planejamento para períodos sut:'eriores a 100_ anos. Nós, ao contrário, sentimo-nos satiSfeitos
em viver o imediato, em apenas apagar o fogo que grassava
em passado recente. O País não pode comportãr-se dessa
forma. Não temos concatenados planos decenais, qüinqiíenais
ou plurianuais; estamos apenas- repito- apagãrtdo a crise
de ontem. Se _até na vida particular de um cidadão há planejamento para um ano, a vida de um País deve ser planejada
para decênios, no mínimo. Isso não po-de continuar. Solicta:izo-me com o discurso de V~ -&• Temos que levar a séno
o planejamcnto, porque, sem ele, nada prospera. Planejar
é hierarquizar necessidades, é trazer, ãftàYés da previsão,
o amanhã para hoje. Se continuarmos a praticar a política
do improviso, não chegaremos a lugar algum. Séneca dizia:
"Não há bons ventos para o navegante que não sabe onde
quer ir". Lamentavelmente, estamos assim: não sabemos aonde queremos desembarcar.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Senador Ney
Suassuna, agradeço a participação de V. Ex•, que muito bem
resumiu a minha preocupação. Mediante sua despretensiosa
intervenção, mostrou que, a despeito de falarmos em plano,
na verdade estamos nos_r:eportando a soluções de curto prazo,
deixando de lado um planejamento de maior fôlego que nos
poderia levar a vislumbrar melhores expectativas para os anos
que virão.
_
,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo aqui esta preocupação: um plano de estabilização económica não é, obviamente, uma simples questão de gerência de contas; trata-se
de proposta que deve ter objetivos e que deve envolver estratégias de curto e longo prazos. Assim, não podemos alijar o
setor responsável pelo planejamento de sua elaboração.
Creio que se pode desprezar o episõdio que, segundo
o que foi largamente noticiado pela imprensa, culminou com
o desentendimento entre os Ministros_ da Faz:enda __e do Plane~_
jamento, para que possamos ver fortalecido e prestigiado essa
importante instituição. Dessa forma, as tentativas de planejamento de agora não se parecerão tão mes_quinhas se comparadas às do passado.
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Não existe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, necessidade
de superministro na área do Planej3merito, nem nã área da
Fazenda. Com freqüência, ouVe-se falar da provável existênciade um superministro da Fazenda. Recentemente, por mais
estranho que pareça; falou-se que poderíamos ter um superministro na área do Planejamento, em relação a esses fatos que
se deram recentemente com o Ministro da Fazenda.
Se existe Presidente da República, se O povO fez a: opç-ão
pelo presidencialismo, o que existe mesmo é o Presidente
da República liderando uma equipe de governo.
_ Os três primeiros Planos Nacionais de D~selfvolviment~
encerravam objetivos e metas_ ::!"mP.iciosos, abrangendo todos
os setores da economia e almejando_ cqnduzir O ~r~s!l a mp_~
transformação· total no seu estágiO de desenvolv~n).en_to, .9_~
modo a colocá-lo, em curto espaço de tempo, na categoria
de nação _moderna do Primeiro Mundo.
Apesar dos inegáveis avanços o_btidos na vigência dos
planos, fatos supervenientes, inclusive internacionais, por
exemplo, os choques provocados pelos aumentos do preç_?
do. petróleo frust_raram muitas _expectativas.
Durante a última década, a conjuntura ínternacional, aliada a problemas muito graves - inflação alta e renite_nte,
dívida externa, que obriga o Brasil a transferir recursos reais
para o exterior, êxodo rural e a decorrente sob~ecarga sobre-,
a já deficitária iilfra:..estruturã-eOOnôirticã e social d~s cidades
- tem constrangido o País a responder com ações emergenciais, de pouco ou nenhum impacto para o estabelecimento
de condições dur&douras para o crescimento auto-sustentado.
Tal realidade e circunstâncias tenderam a reduzir o Governo a mero administrador de crises e contingências, desorganizando O esforÇo para a ação integrada dos Ministérios, de
modo especial com uma forte propensão para o esvaziamento
daqueles órgãos cuja atuação, pela própria natureza, não se
destina a produzir resultados de curto prazo, mas está voltada
para a construção de um referencial abrangente, cuja perspectiva s_e descortina 9 caminho para o desenvolvimento de um
país, como é o caso dos órgãos de planeja~en:to.
_
Sr. Presidente e Srs. Senadores, considero essa_ questao,
a questão da falta de sintonia, da ação isolada e excludente
dentro de uma equipe de governo, bastante preocupante porque tem repercussões prejUdiciais -pãra·-o-desenvolvimento
do País.
Na minha opinião, esse problema revelou-se nos episódios que antecederam o lançamento do Plano de Estabilização
Econômica do GoverriO Itamar Franco e que tiveram como
conseqüência o pedidO de demissão da ex-Ministra Yeda Crusius. Um plano de estabilização económica não é, obviamente_,
uma simples questão de gerência de contas; é uma proposta
que tem objetivos e que envolve estratégias de curto e longo
prazo. Se assim é, como alijar o setor responsável pelo planejamento de sua elaboração?
Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tem surgido freqüente:ffiente nos últimos tempos a idéia de:> supermiilistro.
Díante de uma situação grave, criou-se a Ilusão de que é
necessária urna personalidade forte e rápida nas decisões, a
qual se _posiciona e decide, de aco~do com as circunstândas,
acima 'de planos e colaborações.
Ora, se existe Presidente da República; que necessidade
há de superministro? Se os tempos em todo _o murtdo são
de planejamento_indicativo e de gestão-democrática, ·qual é
o sentido de ações que atingem milhões de pessoas serem
empreendidas de forma desconectada dq conjunto que ·analisou os problemas, formulou diagnóSticos e concebeu projetes?
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Em meu entendimento. o Plano de Estabilização Econômica do Governo Itamar Franco tem o considerável mérito
de não ter- alimentado :sonhos com pirotécnicas-lurninosas,

fugazes _e_ estéreis. Pretend_e atacar a inflação e retomar o
crescimento gradualmente e sem heterodoxias.
Estrategicamente, começa pela tentativa de correção do
grave desequilíbrio fiilanceirõ do Estado e. no longo prazo,
concede prioridade de investimentos aos segmentos de energia
e transporte, setores que poderão_ estrangular o crescimento.
No curto-prazo, estimulará a ·construção ·de moradias e
o desenvolvimento agrícola, para combater a miséria e a fome,
dando trabalho ao grande contingC"'nte de mão~de-obra não
especializada existente em nosso País.
As intenções são boas e consistentes e têm o sentido
de possibilitar são solução para -o-s problemas da inflação,
da recessão e da miséria. Embora não haja medidas concretas,
os princípios gerais reTletein uma atitude democrática que
exige a participação de todos, com sacrifícios e ctüitiVfdade,
sem o frenesi de milagres fátuos, mas cq_m a gradualidãde
·
exeqüível ao longo do tempo.
Projetas de lei já foram e outros serãO encaminhados
ao Congresso Nacional, e acertos setoriaisserâo eS[abelecido_s
com bancos, supermercados, atacadistas·· c_ indústrias, para
alcançar os objetivos propostos.
·
Sr. Presidente e Srs. Senadores, reforço, aqui, a idéia
do papel do Planejamcnto, na perspectiva de que não se pode
reduzir a função do Planejamento a uma neutra gama de
dados e informações, mas que deve refletir a visão filosófica
e política da realidade do Brasil e daquilo que_se quer que
o Brasil seja, a partir de suas potencialidades_ e especificidades.
Finalizando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, preocupame a ação desintegrada de uma equipe de governo e a descontinuidade da administraçãó- pública, justamente pelo enfraquecimento da (unção do Planejamento, impresdndível para pensar o Brasil e dar consistência de objetivos à açãu governamental.
Sem programação e sem horizontes definidos, a caminhada do País torna-se extremamente penosa, desperdiça forças e recursos e retarda a superação das dificuldades criadas
pelo nosso subdesenvolvimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente ..
Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves Filho,
o Sr. Nelson Wedekin, 4o Secretário---;âeixa a Cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior,
29 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h30min,
destinada à apreciação dos Requerimentos n9 435 e 456, de
1993, Parecer n' 76, de 1993, e Mensagem n' 161, de 1993,
relativa à escolha de autoridade.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Ney Maranhão ..
O SR. NEY MARANHÃO (PRN·PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
Ocupo a tribuna da Câmara Alta do Parlamento Nacional
para renovar a minha profissão de fé·nademocr"açia, no funcionamento harmónico dos Poderes, no império da lei e, acima
de tudo, na liberdade de imprensa.
A liberdade de imprensa é peça fundamental para a democracia. Sem ela, não poderia e nem poderá prosperar e nem
ser asseguradas as liberdades fundamentais da pessoa humana.
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Já tive os meus dir-eitos políticos cassados, em um perío'do
em que a imprensa era amordaçada e só divulgava o que
era de interesse dos "senhores" da_época:
Podemos afirmar, sem medo de errar, que, do Governo
Sarrie)r paia cá, a imprensã. é totalmente livre e tem desempenhado im-portante papel na consolidação da nossa incipiente
democracia.
Não obstante o importante papel desempenhado por este
"quarto poder", no dizer d6-algüns, te"trios presenciado, aqui
e []O exterior, abusos que têm chocado a op!nião pública nado:.-nal e_ mundial.
Recentemente, na França, vimos um Primeiro-Ministro
ser levado ao suicídio, motivado por uma notícia que, na
bpiníão de uma parcela expressiva da própria imprensa francesa, -era caluniosa.
No Brasil, reafirmo, não obstante as inegáveis contribuições da imprensa séria, que tem havido abusos, e mesmo
orquestrações, para desmoralizar a classe política e as institUições. Até o Presidente da República atual tem sido alvo dessa
irresponsabilidade.
Pq_rtant9, no_ afã de den~grit ou levar ao ridículo homens
públicos,_ jornaliStas e, até ffiesmo, os colunistas socía"is, têm
lançado injúrias e calúnias com propósitos inconfessáVeis.
Quero advertir aos incautos, que talvez utilizem os mesmos métodos_ dos que levaram o Premier francês a usar do
revólver, para resolver o seu caso contra as notícias caluniosas:
Digo somente que, no-meu_ caso, o cano da minha 45,
com bala dum-dum, não será apontado contra a minha cabeça ...
Por isso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, passarei
a ler a carta dirigida ao senhor jornalista Zózini6, da coluna
social do prestigioso Jornal do Brasil, para que conste dos
Anais do Senado Federal que este humilde Senador de Pernambuco não leva desaforo para casa, não apóia imprensa
injuriosa e nem permitirá que o Senado Federal seja ridicularizado.
Esta foi a carta dirigida ao jornalista e ao editor do concei· ~
tuado Jornal do Brasil:
"B-tasília, 17 de maio de 1993.
ILM' SR.
JORNALISTA ZÓZIMO
JORNAL DO BRASIL
Meu caro jornalista Zóziino:
Foi com tristeza, pesar e surpresa que li em sua
prestigiosa coluna social, no dia 16/05/93, uri:ta infófmação injuriosa - TRÊS EM UM - atribuindo ao
"exótiCO Senador Ney Maranhão•• a proposta de "criação de um único Ministério, englobando as· Pastas da
Cultura, da Agricultura e Fazenda: seria o Ministério
do crioulo doido".
Como leitor assíduo de sua coluna, pela idoneidade, veracidade e importância das matérias veiculadas, fiquei estupefato com tamanha leviandade e maldade_ do cabra safado que lhe passou tamanha asnice
e o destaque dado pelo eminente jornalista.
As minhas ligações com o Presidente Itamar Franco sempre foram e São de caráter ideológico, programático, e não de "cortejo". como quer faz_er crer a
notícia caluniosa. engendrada, com certeza, por algum
desafeto político desocupado ou, então, preocupado
com as minhas denúncias contra os oligopólios, os car- téjs e a iricompetência na área da Agricultura.
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se encontrado com o Presidente Itamar Franco, enconEste Senador, que a imprensa pernambucana trata
trava-me_em_Pernambuco_! desde quinta·fcira. _
carinhosamente, com muito orgulho para mim, de ''Se~
Portanto, a fim de que seja resmbclecida a verdade
nadar Boiadeiro", tem merecido a devida atenção do
e a seriedade nas veiculação de matérias, e não fíque
Senhor Presidente da República, Itamar Franco, pelo
pesando sobre os ombros do eminente Jornalista tamatrabalho que tem desenvolvido para o Brasil e para
nha irresponsabilidade, solicito que se faça justiça a
a região nordestina.
quem vem trabalhando pelo bem deste País e zela pela
Das vezes que estive com _o Presidente Itamar,
liberdade de imprensa_, fazendo publicar no seu inteiro
destaco os seguintes assuntos:
_____
_
teor a pres-ente carta.
-- ---- - }9- Entrega de um memorial, de minha iniciativa
Atenciosamente
e assinado pela unanimidade dos Senadores da Câmara
Senador Ney Maranh<lo
Alta do Parlamento Nacional, solicitando apoio do_GoLíder do PRN"
verno brasileiro para a entrada das duas Chinas no
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
GATI (passo ao- a:rnigo cópia desse memorial, juntamente com as fotografias do encontro);
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. (Pausa)
2•- Entrega de cópia de Projeto de Lei de minha
S. Ex~ não se_encontra cm plenário.
autoria, hoje transformado na Lei n"' 8641/92, que SalConcedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
vou os clubes de futebol da falência e está possibilitando
(Pausa)
.
à Previdência Social receber quase 2 trilhões de cruzeiS. E,c não se encontra em, plenário.
ros, já Considerados perdidos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
De outra parte, informo-lhe que tenho três impor(Pausa) .
tantes assuntos para tratar com o eminente Presidente,
s_. Ex~ não se encontra em plenário. ainda este mês:
·Concedo a palaVra ao nobre Sen-ador Bello Parga.
O primeirOdiz resPeitO aos investimehtos-'de capitais estrangeirOs nO-País. Como O cóncéiluádo JornaO SR. BELLO PARGA :-Sr. Presidente, desisto da palalista sabe, o Pafs está precisãndO de recuiso.s para ajuvra.
dar-nos a sair da crise que tem gerado desemprego
---0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palae fome.
--- vra ab nóbre Senador Odacir Soares. (Pausa)
Como tíVeo 3. honra de ver outro projeto de lei,
S. Ex~ não se eri.contra em pl6riái-io.
de minha autoria, aprovado pelo Senado Feder_al, regu--~<::mcedo
a palayra_ao nobre S_enador Aureo Mello.
lamentando a entrada de investimento~ _estrangeiros
nas miCro, pequenas e médias empresas, responsáveis
Ó SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte
por mais de 80% do emprego no País, vou ao Presidente
solicitar o seu apoio, para que a Câmara dos Deputados discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, f:minente:s
Srs. Senadores:
delibere sobre a matéria em caráter de-urgência, devido
Tive o ensej~ de, inúmeras vezes, abordar, desta tribuna,
às benéficas repercussões sociais e fui-ªD.ceiraS pafa -oo importante assunto referente aos transportes na região amaPaís.
·
~·
O segundo relaciona-se com projeto de lei, tam- zónica. Os rios da Amazônia são líquidas e rutilantes estradas,
bém de minha autoria, que define o aproveitamento" · aguardando apenaS Os veículo_s que por ela transitam, levando
das áreas ociosas dos clubes de flJtebql para alfabeti- cargas e pessoas aos- s-eus destinos. A vantagem dessa região
zação de adultos, com um custo_ quase ze_ro_ para os é que quase todas as cidades _são _às margens dos caudais,
dos afluentes dos grandes rios. E, por assim dizer, um traçado
cofres públicos.
feito antecipadamente par-a facilítar a vida dO hOmem, o ocuO terceiro, o de maior imp6rtância para o· Norpante das glebas, na utilização desses caminhos em favor do
deste e para o meu Estado de Pernambuco, é para
progresso e do bem-estar da civilização.
pedir o apoio para uma Emenda que apresentarei à
No entanto, Sr. Presidente, dói dizer, lá nas linde_s distanLei Complementar do IPMF, destinando 30% de sua
tes da nossa terra_- de V .. Ex~ e minha - que mais do
arrecadação para ser aplicado exclusivamente na irrigaque nunca se acentua a deficiência dos transportes, imprescinção dq_ Nordeste, única maneira de resOlvermos, em díveis para que haja progresso naquela região.
caráter definitivo~- oS problemas que afligem àquela
Não se diga que: as estradas são imprescindíveis. Ali,
região e acabar com a "indústria da seca_".
.
onde a terra é gliscóide, amolentada pelas próprias condições
Tudo istc estou lhe remetendo porque costumo
geográficas de último capítulo do Gêneses, como dizia Hum4
'matar a cobra e mostrar o pau".
boldt, ali, a estrada não prospera; o que p-rospe-ra é o caminho
líquido que se oferta à disposição do homem, esperando a
Ademais, gostaria de_acrescentar, ainda, que não
sua utilização em favor desse mesmo homem.
sou ex-integrante da tropa de choque do ex-Presidente
O transporte fluvial é infinitamente mais barato do que
Coltv1. Continuo sendo integrante número um das
o transporte terrestre. As embarcações têm capacidade de
idéias defendidas e implantadas pelo PRN. Durante
levar muito mais carga, muito maior quantidade de alimentos,
todo o Governo Collor, fui seu primeirO Senador, seu
líder e não levei vantagem nenhuma com isso. Mas •. de víveres, _de veículos, de toda sorte de utilidades do que
as estradas, onde os caminhões costumam gastar, em gasolina
como não tenho rabo de palha e não cortejo homens,
e óleo, muito mais do que as embarcaçées gastam com o
continuo apoiando o programa de Governo_ do PRN
seu transporte.
que- é o mesmo do Governo Itamar.
A Empresa de Navegação da Amazônia S/A- EN ASA,
Por último, devo acrescentar que na sexta-feira,
que era o principal organismo de transporte e condução de
em que a notícfa mentirosa dizia que este_ Senador hav.i._:t
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povos daquelas áreas, foi incluída na relação daquelas que
deveriam ser privatizadas_. No entanto. na hora da privati·zação, Oão,houve quem quisesse comprar aquele património
que realmente é enOrrhC, giganteSco, fantástico, abrangente.
Ele é remanescente do tempo em que os ingleses implantaram
na Amazônia os portOs que atê hoje sãu utilizados n;;~.s_ capitais
de Manaus e de Belém, em Manaus através da Manaus Harbour Limited e, em Belém, através da Empresa Port of Pará.
Corno- se fosse numa escadaria, de degrau em degrau,
sain~o do controle dos ingleses passou para instituições_brasileip:,ls'.terminando na Empresa-de NavegaçãO S. A._, _e decaindo
s_empre, nunca correspondendo à metódica atuação daquelas
empresas saxónicas que tão úteis eram àquelas áreas e àqueles
povos.
Claro que a população cresceu, que aumentou o número
de pessoas, de habitantes daquelas regiões. Mas também aumentou a incapacidade para a gerência desse tipo -de transporte; e o resultado é que a Empresa de N_avegação fof obrigada a fechar suas portas e, mais humilhante do que tudo,
não teve sequer quem qliise'sse adquirir seU património, que
seria, indubitavelmerit~, um ínVestímeritõ ~éspefátular para
qualquer empresário--ou possuidor de capitais suficientes para
mantê-la em funciona(O.~nto..
._
·
Agora, tomei conhecimento de que se reacende um movimento em favor de que a Empresa de Navegação da Amazônia
volte a transitar na Grande Calha, principalmente fazendo
turismo para estrangeiros e brasileiros que desejem conhecer
o majestoso rio. Majestoso _sim, Sr. President~. porque tive
ensejo de_ trafegar o Mississipi, nos Estados Unidos. Fui atê
Nova Orleans e ali tive oportunidade ·de viajar, ini::lusiye~
nas famoSas embarCaÇões .de roda à popa que existem naquela
cidade.
Sr. Presidente, o Rjo Mississípi é, a:chfiesmo tempo, um
anêmiCo c_opiador ou similar do grande rio Amazonas, também
é uma prova que nos humilha c entristece; se observarmos
que às suas margens estão as grandes oficinas, a_s grandes
empresas - que extraem petróleo da terra - , as grandes
máquinas ~ que fazem o progresso e assinalam a força do
povo americano - 1 porque, por ma1s ·defeitos que tenham
esses americanos, uma·coisa não se lhes pode negar, são extremamente trabalhadores. O americano- e vm lutador por natureza, e o. progresso que eles obtiv:e_ram_ às custas,_ principalmente, do chamado braço dinâmico -que é o :-cõmbustível
- não foi à toa, não foi em conseqüência da desídia, da
displicência e do abandono.
_
As dotações orçamentárias, que foram postas este ano
por todos nós da Bancada amazonense,. estão clamando por
aproveitamento e aplicaç·ão. O Ministério dós TranspOrtes
precisa e deve atentar para esse espectro e esse problema,
que é, por assim dizer, o próprio progreSso da Amazônia.
Acostumado a ver, naquelas lonjuras, depois de centenas
de quilómetros, uma barraca de palha habitada por urna família de caboclos inerme, abandonada. Imaginem V. Ex~S: o
que representaria pa-r·a este País se ali surgissem, continu_amentc, centros de trabalho e de atividade, aproveitando as
imensas riquezas existentes no subsolo e os píóprios iio·s,
e se os meios de transporte assegurassem a amplitude das
cidades que por ali existem. O que seria para este País essa
"it_1jição" de progresso e esse esforço!
Por isso. Sr. Presidente, neste ensejo - quãndo me é
dado, mais uma vez, falar c!.esta augusta tribuna deste respeitabilíssimo Senado - ; trago o assunto à baila: os transportes
para o Amazonas c para a Amazónia, porque- eSsa é uma
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forma de repetir aquele cântico que todos entoamos desde
o inStãrite--em que colocamo_s_ QS pés nesta Casa augusta e
sagrada. É o cântico em prol de uma vistoria- para aquelas
áreas brasileiras; é o grito; é o .clarim; é a tuba; é o piãníssimo
insistente como se fosse um importuno ritorrielo pedindo ajuda, pedindo apoio. pedindo atenção, pedindo inteligência e
compreensão, porque ali está o cadinho do Brasil e o ponto
de _onde_ podem partir as benesses e o progresso, que este
País tanto anseia.
Corlcluo, Sr. Presidente, pedindo a intervenção do próprio Presidente Itamar Franco, que sempre foi, nesta Casa,
um-a peSsoa idealista, voltada para os assuntos concernentes
aos seus patrícios e ao ser humano. Que volte seus olhos
também para a Amazônia e não dê atenção aos bulícios políticos que o cercam de todos os lados, impedindo até um trabalho
profícuo em 'prol deste País. Que.se lembre como Juscelino
Kubitschek de Olive_ira_~e lembr~va; quando _me_ disse que,
se fosse eleito Presidente da República outra vez, iria governar
d3 Amazônia, administraria o Brasil lá do extr_emo Norte.
Que se lembre de que realmente ali é que está a grande
fonte, o manancial capaz de se derramar em caminhos frutíferOs em benefício desta grande Nação.
.
Erãrtl essas, Sr. Presidente, as breves palavras. Desejava
dizer sobre navegação da Àmaiônia; ocupação dos rios da
nossa Terra; aproveitamento das pequenas cidades que margeiam, que ladeiam as estradas líquidas que se ofertam à
disposição do Brasil; e que a Empresa de Navegação da Amazônia S.A seja melhor assistida pelo Ministério dos Transportes, que aí está para isso e com essa finalidade.
_Muito obrigado, Sr. Presidente.
_ Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Ney Su~ssuna.
()SR.-NEY SUASSUNA (PMDB·PB. Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente_~ eminentes Senadores:
O sucesso de um país é a resultante de muitas condicionantes, mas, principalmente, é o resultado da gerência. Como
não é diferente numa empresa_~u num empreendimento, as
variáveis endógenas e exógenas terão m_a_ior ou mep.or peso,
dependendo de quem gerencia e como gerencia. Gerenciar
é tomar as medidas certas, no momento certo, usando as
pessoas certas, nos lugares certos.
Há países que não têm recursos, que não têm potencialidades, e, no entanto, pertencem ao PrimeirQ__ Mundo _- um
desses países é o_ Japão -; e há países que têm tudo para
e_star no Primeiro Mundo - elemento psicossocial: povo, em
quantidade suficiente, território, recursos_. Mas, lamentavelmente, não pertencem ao_Pdmeiro Mundo, porque a gerência
que é imprimida aos seus governos não faz com qUe adquiram
velocidade e consigam dar o take-off, a arrancada para o desenvolvimento.
Há países aqui, na nossa América Latina, com todas essas
condiciOnanteS, como é o casO da Argentina, um país que
tem condições de pertencer ao Primeiro-Mundo: possui ferro,
petróleo, trigo, carne, enfim, tudo, mas, lamentavelmente,
por um longo prazo, perdeu o trem da história; por um longo
prazo, não andou. Bastou que um Presidente assumisse o
posto, colocando as pessoas certas n_os lugares certos, e fazendo aação correta para que a Argentina rapidamente decolasse.
O mesmo ocorreu· com o· Cliile. São países que estão tendo
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marcou para esse fim de semana. no domingo, uma reunião
na Colômbia. S.Ex~ queria também conversar coro o Ministro
da Agricultura daquele país sobre o problema trágico, que
a Colômbia também enfrenta, da queda internaCiQn_a_l_ dos
preços do café. O MiniStro brasileiro leva uma proposta, talvez
inédita, mas simples na sua concepção: S.Ex~ vai propor que,
ao invés de ter um único órgão, a Orgã.nização Internacional
do Café, que reúna produtores e consumidores, seja criada
a OPEP do café, a Orgatüzação dos Produtores de Café.
Veja V. Ex a. que o Ministro, ao propor a sua viagem no fim
de.s~mana, disse que iria corri um ramo" de flores e um canhão:
ou óS países produtOres se ag~utinayam em torno do Brasil,
ou· o Brasil disparava o canhão, que eira vender os 17 milhõeS
de sacas que temos estocadas, o que acabaria· com o mercado
v~z. Fez, assi_m, so~r as trombetas do apocalipse, porque,
de
O SR. NEY SUASSUNA- Pois não, nobre Senador.
imediatamente, Veja V. Ex', o Presidente da Colômbia ligou
O Sr. Gerson- Camata - Ilustre Senador Ney Suassuna,
a cada dia admiro mais- V. Ex~ pela sua atuação nesta Casa, .. para o Ministro dizendo que fazia questão também de recebê-lo, _e que a Colômbia, sem ter conhecimento_- t_o_tal da sua
pela constância com que apresenta projetes, eritendas e discuproposta, já queria- aderir a ela. Mas, hoje, aconteceu um
te todos os assuntos que passam por este Senado; e, ao mesmo
outro fato importante: os produtores da América Centr31,
tempo, pela freqüência com que V. Ex• vem à tribuna, s._usciNicarágua, Costa Rica, o maiór-p'n:;:tdutor da Améiica:central,
tando discussões, provocafldo debates, trazendo temas de iritee El Salvador, alem do MéxiCo; j>edii"am ao nosso Minis-tro
resse do País à consciência, .à reflexão e ao debate doS seus
que permaneça inàís'um dia erit.Bogàtá, a s'egunda-feira, porcompanheiros Senadores. V. Ex" fOi urrcgtãnde achado da
que eles também_ querem assinar, desde já, as suas participolítica bras-ileira, que sC reVelou por sua atuaÇcio- durante
pações .como fundadores da Organização dos Produtores do
esses meses aqui, -no Senado Federal. Ao cumprimentá-lo
Café_. Apenas co'm o soar dessa trombeta, o café, no mercado
, queria dizer que participo dessas preocupaçõe-s de V. Ex~.
internacionã.l,
em três dias, já subiu em torno de 500 rriil
Observamos que as pessoas certas, nos lugares certos- a v~:mta
cruzeiros. Estavã a' um milhão a saca e agora está um milhão
de de agir, de fazer, de _trabalhar, de promover - mudam
-e quinhentos. Veja V. Ex~ que quando_ as pessoas têm idéias,
as coiSas, provocam c.';pcranças, e esperanças (iwi -depois -se
ações para coloCar em funcionamento as· suas idéias elas rentransformam em realidade. Veja V. Ex", ed,ou, um_ exemplo
dem fruto. O que está faltando não só_ aos Membros do Execuprático dentro do âmbito das sua preocupações, -e: Oeritro dativo mas a todos nós do Legislativo ou Judiciário é algo que
quilo que vinha abordando: Senador pelo Espírito Santo,
V. Ex~ exercitou muito bem durante a sua presença no Senado,
acompanho as dificuldades que a lavoura de café do B_rasil
idéias e _vontade de proclamá-las, cxecutá-:las e de fazê-las.
vem enfrentando. O café, que já foi Omaior-produto de exporCom a autoridade de quem transforma a palavra em ação,
tação. deste País, que ainda traz 3,5 bilhões de dólares por
V. Ex~ tem todo o direito de questionar esse vazio que estamos
ano, Já c_hegou a ser vendido, a saca, a 129 dólares,_quando
enfrentando, essa falta de vontade de fazer_as coisas, porque
hoje estã custando 37 dólares. Diss_o decorrem as lavouras
azê-las elas conseguem executar. O exemplo _disso é o nosso
abandonadas e o êxodo rural, que atínge quase as rãiilS do
MirüStro José Ed~ardo Vieira que com essa sua ação rápida
iri.ãcreditávcl. No Espírito Santo, por exemplo, enquanto estae que já está faz~ndo com que um fato inédito ocorra, pela
mos com um déficit em tdrno d_e _200 mil -çci_sa..s~..na região
p~meira vez na história, até pelas dificuldades que enfrentam,
da grande Vitó_ria:_temos 200-lnil casas vazias no Interior do
qu-alidO
PZtfSe_s_ PrOâUtoi--eS -ae- -Cafe Co"IDeç-affi- a se-juiit3r
Estado; porque os donos de propriedades não aguentam inais
para enfrentar os grandes consumidores, que são os países
tocar suas lavouras, pois a colheita do café não remunera
do hemisfério Norte, que vinham arrasando a produção do
mais os gastos que eles têm. Com o apoiO de V. Ex~ e dos
produto ao impor ·preços vis, aCabando com a lavoura e com
meus colegas Senadores, conseguimos aprovar aqui, na refor~
a economia cafeeira. Ele é um exemplo do que V. Ex~ fala.
ma admin~strativa, uma pequena emenda que criava o DeparQuem quer _trabalhar, tem vontade de produzir, sempre acaba
tamentC? :i"fZ~;cional do _Café,um órgão subordinado ao Minisvencendo. Cumprimento V. Ex~ e peço desculpas pela colocatério da lndústria e Corrlércío. Nomeado, foi para lá o Dr.
ção do exemplo, mas ele se enquadra nas preocupações de
Gilson Ximenes, Presidente da Cooperativa Agrária de GuaV. Ex~. Muito ob_rigado.
xupé, que_ sofreu enormes críticas na ocasiãO: dísserarri ·até
·~·
NEY sUÃSSUNA-- NObre senadOr a·erson Cãmá~
que estavam colocando um botinudo para dirigir um órgão
ta, agradeço as pala_vras gentis a meu respeitO Irias cumpro
federal. Acredito que, talvez, esteja na época de o Brasil
o meu dever c essa gentileza é o reflexo da minha admiração
precisar dos botinudos. O Dr. Gilson Ximenes, que também
pelo nobre Senador do Espírito Santo.
é um produtor dc __café, era presidente da Cooperativa de
V. Ex~ está completamente certo e o descaso tem custado
Três Pontas, em Minas Gerais, chegou aqui humildezinho,
muito ao Brasil.
começou a recolher sugestões e, no espaço de 30 dias, já
Enquanto a Nova Zelândia vende uma tonelada de carne
começou a sua atuação, com o apoio do Ministro Jose Eduarpor 6 mil dólares, o Brasil só. consegue o valor de 1500
do, fazendo com que aqueles recursos antigos-do FUNCAFÉ,
4ólares. Enquãnto a COlômbia e outros países vendem café
que estavam guardados no MinistériO da Fazenda, começaspor quatro vezes o valor do. Br~sil, nós,_ aqui, amargamos,
~~ro -~~:r:-ªp_liç_~dg~_f!Q çu_~t_~iq_ gª s-_q!h_eiJª _q_e _ç_~fti~-Q _Mi~istfo
largãtldO o Cã:ritp-õ. -- --- --- ------- -- --------- - -- - -----José Eduardo resolveu empunhar a bandeira de recup-eY.aY.
Mas não são _só esses produtos: o cacau está passando
as lavouras de café do Brasil c, com um único gesto,_demonspelo mesmo fenómeno, perdemos _o :mercado Q.e.sisal completrado por um homem que tem vontade de fazer e de trabalhar,
9% de crescimento anual; são países- qm::-cstão se desenvolvendo numa rapidez cno_rmc.
.
O Brasil, para -nossa tristeza c- o nosso azar; =não· tcin
tido a mesma sorte. Embora admirando os tigres asiâ.trcos
e os nossos vizinhos, que estão conseguindo conter a inflação
e atingir- os- objetivos que predeterminaram·; nós estamos
a cada dia perdendo velocidade, e isso é extremamente preocupante.
Leis, nós temos, e creio que são bóas leis;· inas, infelizmente, a máquina pública não tem andado na velocidade,
na sincronia:, no azCitameiüO que todos nós _gostaríamos.
O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex• um. aparte,
Senador Ney Suassuna?
_
_
-- _
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tamentc para a ÁfriCa, a lagosta e o camarãO- mesmo com
os nossos 8.000 Km de costa- nem têlJ'l cotação suficiente,
na Bolsa de Nova Iorque, em virtude da má qualidade.

.

C? S_~· Ge~on Camata.-

mtervenção?

-· ·

v_. ~xa uma pequena

fcrrriite~me

·

·

O SR. NEY SUASSUNA- Pois não.
O Sr. Gerson Camata - É para fazer Urriá- Oenúnda;
Os na:vioS pesqueiros dos outros países vêm na nossa costa
e pescam nosso camarão, nossa lagosta c nosso peixe e vendem
para os nossQs concorrentç:s. E está ocorrend_o-um outro e-piSó~
dio rriãis grave: pescadores capixabas me diss_eram, rieSte "fim
de semana - e isso· me veio· ã memória: diante da lucidez das
palavras de V. Ex.• -, que estão vindo pescadores ja-poneseSe coreanos usando as famosas redes jumbo, que são redes
d~ 110 Km de comprimento, ou seja, vão quase daqi.lfaAhãpo~
lis, cOm uril grande navio de-cada lado_, Elas ..sa_~m varrendo
o mar e vão destruindo o que existir· de vida. Até barcos_
pesqueiros brasileiros têm que sair correndo. pois, caso·tontrá-rio, entra'll no roldão dessas redes. São redes proibidas nos
países de o.rigcm desses barcos, mas que são usadas aqUi.
Nossa Marinha precisa voltar a fisca1izar os nossos mareS p~a!à
cortar essas redes, visto que por onde elas passam provocam
uma devastação; os peixes só voltam a aparecer daqui a 4
anos. Elas dcstróem o qUe há de vida marin]1a. Há poucos
dias a revista Selcções, que leio, fazia uma'!eportagem sobre
a devastação que essas redes causam no mar. e dizia que
essas redes são tão grandes que se colocássemos__ dentro do
mar 80 avíões Jumbo, seriam recolhidos pela rede, tal o
tamanho dela; 110 qllilômefrós de comprimento! Quase a
distância de Brasniã a Anapólis, com um navio em cada eXtremidade. São redes mortais para todo _o ciclo de víQa que
está no mar por onde elas passam. Por isso; a peaiao-desses
pescadores capixabas, vou ligar para o· Sr. Ministro -da Marinha, visto que está na hora.Qo__s__bandeirantes voltarem a fisca~
Iiz3.r o-s mares territoriais.
O SR •. NEY SUASSUNA - Senador ,~a cada aparte de
V. Ex•. fico mais preoCUpado, porque a sitUação realmente
é difícil.
A nossa Marinha tinha 2.7% do PIB, hoje tem 0,4 ou
0,6%! Está desequípada e necessitando J:ealmente de recursos, enquanto isso perdemos divisas com produtos nobres
como é o caso do camarão, da lagosta e tudo o mais. ,____ _
Estamos importando sardinha! Um PaíS cõm 8 ini1 c}Uilô~
metros de costa importando sardinha, que é o peixe mais
consumido no Brasil!
Basta que tenhamos vontade política! Basta que se tenha
uma gerência forté dizendo o que quer ~e~ qual o objetivo
que quer alcançar, porque não existe boo.s vehtQ~ pãra o
nave~ante que não sabe aonde quer ir.
E preciso_ que saibamos onde queremos Çh~gar. Saber
qual é a meta, qual é o objetivo e determinação. Todo cargo
ou todo posto tem a sua parcela de autoridade e a sua parcela
de responsabilidade. Muitos são aqueles que-ocupam os cargos
apenas pelos bônus sem querer viver os ônus. Isso €impossível
no gerenciamento de qualquer empreendimento~ de qualquer
Estado, de qualquer País. PrecisamOs pagar o preço dizendo
"'não" na hora certa, tirando as pessoas que não são corretas,
colocando as pessoas certas nos lugares certos, de for~a
a que possamos atingir a esses objetivos.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores. a legislação, com relação
à responsabilidade dos cargos públicos, já é vasta. ampla e
o
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tem praticamente coberto todo o universo neCessário para
a punição do funcionário que não cumpra a sua obrigação.
A disciplina dos servidores públicos é bem pensada nessas
leis. Se pegarmos a Lei n(>7.492, de 1986, vamos verificar
quais são os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Se pegarmos a Lei n~ 8.027/90, vamos Verifitar todas as normas
de conduta dos servidores públicos civiS da União. das autarquias e das fundações públicas. Se peganilos a LeT n~ 8.112.
_ de 1990, Verificaremos que todo o regime jurídico dos servidores públicos civiS da União, das autarquias, das Fundações,
também está ali satisfatoria-mente ·abrangida. Ou seja, temos
to_do o instrumental necessário ·a· CobranÇa das responsabilidades de cada funcionário público brasileiro.
Infelízm~nte, as punições são raras e poucas porque o
corporativismo grassa e faz com "que ·pessoas do mesmo grupo
não denunciem e_ não iniciem os· processos c'O!ltra aqueles
que não cumpriram a parte de responsabilidades, .e.só .querem
usufrujr, só quererrra parte do bônus.
Tudo isso nos. levou _a yerjficar _que existe um pequeno
vazio nessa legislação no que diz respeito à universalização
- da iniciativa de representação nos casos de negligência_ e omis-são. Se .alguém assume um cargo, p·or exemplo, do Departamento de_ Edificações do Distrito_Federal, tem que fazer cumprir as normas, fazendo com _que cada casa aqui construída
cumpra a segurança, as normas que a Prefeitura estabelece.
Se essa pessoa que está a frente no Departamento de Edificações permite que sejam construídas casas em praças públicas.
como ·ocorre na maioria das cidades brasileiras, esta pessoa
está deixando de cumprir com a sua obrigação e tem que
ser punida. Então, por que_não ~stá se_ndo punida hoje? Porque as atitoridaQes, os colegas, os cúmplices fecham_ os olhos
e é praticamente impossível a uma pessoa do lado _de fora
do sistema adonar a representação pedindo a punição dos
que não cumpriram com as suas obrigações.
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, estou apresentando um
prOjeto a esta Casa que busca exatamente facilitar a denúncia
contra o servidor público _civil da União, das AUtarqUias e
das Fundações. permitindo a universalização da representação
contra esse.s.se:cv_iQores, contra esses qu~ não estão ~ll:tn_prindo
o seu dever; contra .esse.s que têm a obrigação de J:elar pelo
bem público e não o es.tão fazend_o.
O projeto diz:
" A iniciat1 va de representação contra o funcioriário público por crime de negligência ou omissão no exercício profissional será exercida por- qUalquer do povo" e não mais por
determinada autoridade. Por "qualquer do povo", ou seja,
através desse projeto buscamos tirar o guarda-chuva que protegia esses servidores permitindo que usufruíssem dos bônus,
sem assumir os ónus.
__ E_ss~_;é o Projeto_ de lei que, penso eu. pre~-~ch-~rá essa
lacun~ ex1~tente na legis~ação ~ que já é vasta e ampla-, mas
que, mfehzmente. restnngia a denúncia apenas a algumas
poucas pessoas. Agora, se aprovado o projeto, "qualquer
do povo", qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá dar partida ao processo de negligência e de omissão de um funcionário
que não tenha cumprido o seu dever.
Dessa forma, se tivermos. neste País, alguém cuidando
seriamente do gerenciamento, dando missões, _cobr_andQ a execução, definindo os objetivos e colocando as pessoas certas
no lugar certo. Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho certeza
que, em pouco tempo, a nossa velocidade de cres_ci:mento
rerá exponenciada de forma que este País chegue ao local
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e à posição que todos queremos e sonharno_s;_ _\Ull_ país de
Pritneiro Mundo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr~ Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ney SuaSsuna, o- Sr.
Nabor Júnior, 2~ Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada-pelo S~. Rachid Saldanha Derzi.
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na cÕndição de ainda Líder do PDS.- até_o registro definitivo
do PPR - , e como Presidente do PP_R, fazer um comentário
não doutrinário mas, sim, circunstancial. O comentário é o
_seguinte:_ gostaria q_ue a Casa e principalmente os represen-

tantes dâ imprensa anotassem aquilO que, na minha avaliação
pessoal, caracteriza como juízo e patriotismo de parte daqueles

líderes que são tidos, havidos e, às vezes até, Colocados_ por
pessoas do Governo como sendo de oposição.

Os cham_ados independentes, ou da_ oposição, têm tido
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha D_erzi) -_Com
um comportamento, um juízo _ na linguagem popular a palavra o nobre Senador Jutahy Magal!Jãçs .. (Pausa.)
que, me parece, tem faltado aos mais íntimos integrantes-e
S. Ex~ não se- encontra em plenário. ,
.
. ... mais acem;lrados _aliados do Governo. Quero me rej"çrir não
Com a -palavra o nobre Senador Eduardo SupliCy_.-(J?.ã:Uapenas ao meu Partido, ao PPR, assim como aos aintl.ii"e'xis_teri- _
sa.)
tes PDS _e PDC, que não têm feito_cr(ficas mordaze.s, que
S. Ex~- não se encontra em plenário.
__em momentO algum Çritii::aram- a ·pessOa do Presidente da ReCo"iri. a palavra o nobre-Senador CéSar Días.
_ pública, muito menQs_ 0 insultaram ou (fuestioi:iã.ram a sua
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte
intenção de governar bem o País.
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente, Srs. SenaAo contrário do que a imprensa transborda, em termos
de inforinação, as críticas mais contundentes, até_ de natureza
dores, em um pequenô discurso,· gostaria de exaltar a capacipessoal, ao Governo_ e ao :Pr.esid_ente, te_nham_ sido feitas, ou
dade de trabalho do Ministrõ dos Transportes, Sr. Alberto
Goldman. S. Ex~ tem dado provas de· ter amplas condições
à socapa,; Ou à boca "pequena, ou no off famoso, por pessoas
de sanar os problemas que temos hoje na área de transportes.
do poder.
.~ , .
O Sr. Ministro, dentro de seu plano, pretende setorizar
Quero, além desse comentário a respeito do meu :Pa.rtido,
alguns trabalhos mm as privatizações. Enfim, o MiniStro -AI~
com a maior lisura, enaltecer o compOrtamento moderado
berto Goldman está desenvolvendo seu trabalho com muito
do Governador Antôr:lio Carlos MagalhiieS, que é tido como
proficiência, com os pés no chão e sem a pirotecnia de markehomem de oposição; do Governador ·Leonel BrizOia, do prów
ting político-.
__
prio Sr._L_uiz Inácio Lula da Silva que, com exceção daquele
Recentemente, em uma visita que fiZ a S. Ex\ solicitei
destempero verbal, que foi correspOndido, tem também prodo Ministrei-maiOr atenÇãc{ à BR-364 _que liga o· Brasil ao
curado agir com relativo equilíbrio. E, principalmente, quero
Peru. O Sr. Ministro, realmente, se integrou àquilo que o
destacareen~lt~c~ro_ComportamentOdOPreSidentede_HonJ;"a
Parlamento LatinO-Americano aprovou--na semana passada
do me1:1 Partido, PaÕ.lp Salim Maluf, que está, no momento
e se propôs fazer Um projeto, um plano- com a maior rapidez
em q~~ :o_ País precisá ·de trabalho, prefeitando. Está- impepossfvel--para que torne realidade aquela BR.
___dindo a greve dos transportes, segurando a greve dos lixeiros,
Solicitamos, particularmente para o Estado de Roraima,
permitindo que os hospitais muniCípaís fuiiCíonem é:m São
que o Sr. Ministro criasse ·uma tepresentação do DepartaPaulo, onde mais de_ '!inte hospitais eStaduais estão fechados.
E hoje os jornais mostqlin _:__ n~tptimei!a págfria do Joroal
mento NaciOnal de Estradas de Rodagem- DNER. Temos
uma rodovia que~ a coluna dorsal do desenvolvimento daqueda Tarde, por exemplo, o contracheque de um contratado
le Estãdo. Essa rodovia, todos os anos, -tem problemas na
do Governo do Estado de São Paulo-::- uma situação. que
bate__ de_ frente nos maiS humildes. Então, é lógico que não
época do inverno, porque, em determinadas regiõ·es da linha
do Equador, ·chove todos os dias. E, lá em Roraíma; ·n-ãõpt>sso tratai" a todos com a: mesma iriedfda. VOu tratar_ de
existe iritetligação entre alguém do Estado com esse Departaw
enaltecer aqui o que _realmente o Sr. Paulo M_aluf está fazendo.
mento, numa interação com o próprio Ministério.
Está administrando e procurando construir um exemplo, que
Então, solicitamos ao Sr. MinistrO que criã.sSe pelo menos
é muito mais import.lnte do que uma discurseira. Respeito
uma residência do Departamento Nacional de Estradas de
e enalteço, corno já diSse, o papel dos demais líderes; porém,
é muitO maís importante ·o- exe-mplo que S. Ex~ está tentando
Rodagem em Roraima com o intuito de fa2:er a interl_igação
desse Departamento com o VI BEC -"Batalhão de Engcconstruir nó Estado, do que o meu discurso aqui", neSte- inonharia e Construção- que eventualmente cuida dessa_estrada
Il!ent~·- Por isso meu prõnunciamento será breve.
na região, através da Secretaria de Transportes. O Sr. Ministro
QuerO apeilas regi_stfar que--seria mliito útil que os meios_
foi atenciOso e aguardamos providências neSse sentido..
de comunic_ação consignassem eSsa pretensão aos Partidos
Sr. Presidente, era apenas esse pequeno pronunciamento
aos principais Lídeies. dito.s de oposição, ou tidos como iodeq_ue desejava fazer no qual queria ressaltar o trabalho, a profipendentes em relaç_ã_o ao Goye_rn9 - __ que'-não participam
Ciência e a capacidade de quem está à frenle aO MiniStério: -do miniStério_- a esse~- não têtnfaltado juízo· para compreendas Transpbítes, o Sr. Ministro Alberto Goldman.
der a situaÇãO do riosSõ País e, nialS- dõ qUe íssO, Coinp0rt3.i"-se
Muito obrigado.
de acordo com a delicadeza do quadro nacionaL

e

O Sr. Esperidião Amin --Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -SC. Para uma breve
comunicação: Sem reViSãCfdo orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, tenho certeza que desta vez falarei com raro senso
de oportunidade e serei muito breve. Era m1ilha intenção,

O: Sr. Josaphat Marinbo-Peimite-me V. Ex~ um aparte?
o SR. ESPERIDIÃO
AMIN _: óuço o nobre Senador
Josaphat Marinho.
---- Registrareí, apenas, uma consternação. Consternação
por dizer isso numa quarta-feira com o plenário adornado
com a melhor qualidade. E~ por isso, acolherei com_ grande
satisfação Q aparte do nobre Senador Josaphat Marinho, se
a Mesa concordar.
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mesmo nós que não temos a intimidade daqueles que, a meu
O Sr. Josaphat Marinho- Permita V. Ex•, nobre Líder
Esperidião Amin, que assinale a propriedade de suas palavras.
ver, têm praticado acizãnia, mais atrapalhado do que ajudado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pre$idente. (Muito bem!)
E fãço cbtn isenção tarittirtiaior, porque me arrolo entre aqueles que guardam posição de independência- eiri relação- ao
Gove1111). Se lhe dirijo mapifestações de opOsição, nunca o COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
faço em caráter sistemático. A Casa é testemunha de que,
sempre que me parecem acertadas as providências, tenham
Almir Gabriel_ Aureo Mello _César Dias_ Divaldo Suruagy
o meu voto. Mas, V. Ex~ assinala exatamente o comedimento
Eduardo Suplicy _ Jonas Pinh~ir9 _ Luiz AJb.erto Oliveira _
dos que não estão continuamente solidários com o Govern,o"' Mário Covas_ Ney Maranhão_ Ney_Sua,ssun<:~.. _
ao evítar manifestações neste instante. Eu mesmo o ~enh9
feitri. Teul}o guardftçlO ,silêncio,-por sentir que a Situãção não
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Sobre
reclama de nenhum de nQs exibição pa-r:a aproveit3m~ilto de
a mesa, projeto que será lido pelo sr. -1<:> secreta-rio.
oportunidade.
É lido o seguinte
. O SR. ESI'ERIDIÃO AMIN-,- Muito bem dito, Senador
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 65, DE 1993
Josaphat Marinho.
Disciplina a apresentação de denúncia contra serviO Sr. Josaphat Marinho - O qúé está em jogo não·
dor
público
civil da União, das autarquias e das rundaé a nossa situação péssoal nem a de nossos Partidos. Em
ções públicas.
verdade,.o que está experimentando grave situação -é o interesse geral da Nação e de sua população, de modó geral.
O Congresso Nacional_Decreta:
Art. 1~ A iriidativa de representação contra_ o_ f_un_çió~
De sorte que, na medida em que cada qual de nós puder
dar, com uma palavra de sobriedade ou por um silêqcjo monario público por crime de negligênCia ou Comissão no exer~
mentâ0e6,' um'teStemunhô.'..
·
_
_
-eício profissional será exerCida por qualquer do povo e dirigida
à autoridade que tiver _comp-etência para a apuração da respon~
sabilidade, nos termo.s do art. 143 da.Lei !1~ 8.112, de 11 _
O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Se V. Ex• me permite,
este é o verdadeiro silêncio obsequioso e_ patriótico.
de de<embr.o de !990.
Parágrafo único. A_,denúncia deverá conter a identifiO Sr~ Josaphat Marinho - ... de -confiança· em que a
cação e_o endereço do denunciante e será forrimlada por escri~
Nação encontre, através do seu O_Ovetrid, cáminhos para sair
to, com o reconhecimento da_~ssinatura do signatário.
da crise ou, pelo merios, atenuá~la, é um gesto de respeitO:
Art. z~ Esta Lei entra em vigor na data de: sua publiao sofrimento geral do povo. Mas enquanto nós outros assimcação.
,
fazemos -V. Ex~ acentuou com m_ujta_~gurança '""":""" figura:~
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
do GoVerno ou. a ele aliadas, pregam. anunciam a divergência
e_as$inalam os contrastes existentes no Governo. A_:situ;:tção
Ju~~fica~~~ainda.se reve.la mais deli.~da quando, depois de um encontro
. A legislação brasileira que disciplina a atuação dos servicom_os_ comandantes militares, o_ Pre.sidente da República
dores públicos e estabelece punição para a má-conduta profisdá uma nota dizendo que, não obstante sua sobriedade, acaba
sional compreende as Leis n"' 7.492, de 16 de junho de 1986
por assinalar que a Constituição será. reSpeitada, mas que
(define os crímes contra o Sistema Financeiro. ~aci~:mal), _n~
Sua Excelência usará, na medida em que lhe parecer_ própria,
8.027. de 12 de abril de 1990 (dispõe sobre normas de conduta
toda a ,ins_trum~n,t~ção existente para a defesa da sua. honra.
dos servidores públicos civis 'da União, das _autarquias _e das
Significa que ele próprio está reconheceiJ.âo que há algo maís fundações públicas) e é, de maneira gerar, -bastante satisfaalém da simples divergência de caráter político.
·tória.
_..
.
.
Todavia, uma análise combinada desse _aparato legal
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Josaphat _aponta um vazio no tocante à universalização da inciativa
Marinho, V. Ex• eniiquece e adoiná; COm perspicácia e com- de representação nos casos de negligência OU omíSsáo.
um conteúdo hícido, uma comunicação que eU preli::ndia breve
Daí, a oportunidade e a conveniên_çia do proje-tO em- tela,
e despretensiosa.
que visa a preencher o vazio legal existente, universalizando
Nada tenho a acrescentar, a não ser o meu _aplauso ao
a iniciatíva de representação_ para o cidadão comum~. dessa
aparte de V. Ex~ E eu gostaria de deixar consigna.do, ainda
forma, aperfeiçoando a legislação em vigor.
em caráter pessoal, que tenho a convicçãO- de que os homens
Sala das Sessões, 19 de. maio_ ele 1993. "- Sen<!dor Ney
públicos, que integram as fileiras do Partido Progressistà ReSuassuna.
·
formador, pensam daquela maneira mo'derada e construtiva
LEGISLAÇÃO CITADA
como a que V. Ex~ aqui reportou. Não _imporemos condições
nem condicionantes para ajudar as intenções do Governo que
REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
se traduzam em atos, propostas, projetes que -prOcur-am com~
PÚBLICOS CIVIS DA UNIÂÓ .
bater a inflação, reduzi-la ou, quem sabe, quem puder sonhar,
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990
acabar com a recessão, com a fome, com a miséria e estimular,
TÍTULO V
principalmente aquelas atividades produtivas que são, realmente, as alavancas capazes de desatolar o carro Brasil, que
Do Processo Administrativo Disci_p,linar
se encontra com os seus tripulantes, com a nossa população
CAPÍTULO 1
sofrendo cad_a_ _\'e.?: ~is e enxergando cada vez menos rumos
D~spo_sições Gerais
que nos levem a um bom abrigo.
- Art. 143. A autoridade qu_e tiver ciência Qe ii'regul~
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, este regiStro
ridade no serviço público é obrigada a promover a sua apuraquer assinalar o nosso desejo, a nossa disposição de ajudar,
1_
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ção imediata, mediante sindicâilcia Ou -prOcessO ãdriliniStrativo
disCjj:>linar, assegurada ao acusado ampla defesa.

(A

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- decisão terminativa.)

O SR, PRESIDENTE (Saldanha Derzi) -O projeto lido
será publicado e remetido â comissão competente._
Esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 134, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno)
Votação, em turno úilico, -do Projeto de 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, tendo
Parecer favOrável, proferido em Plenário, em subsR
tituição à ComisSãO ·de ConstituíÇãó;JuSHÇa e--CidadaR
nia, Relator: Senador Pedro Teixeira.
-A discuSsãO da matéria foi enCerrada na sessão ordinária
do dia 17 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em turno _único".
O Sr. Cid Saboia- de Carvalho -Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Rachid
cedo a palavra a V. Ex~

Saldanba~Der~1)-

-

Con-
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seritádo diretamente ao tribunal. Difão: ecOnomizou todo o
trâmite porque o juiZ ia preparài e mandar para o tribunal;
mas o tribunal, para examinai' ·esSe agraVo de ínstrumenw,
terá que ouvir o juiZ e. ainda mais; a parte agravante terá
que provar perante o juiz -o Cflle· a:grá.VOu. _Então, estamos
num processo.
Não estou fazendo um juízO teleológicO, finalístico; estou
apenas levantando i:rld~tg3.ções porque não vi eSSa -matéria ser
objeto de debate- na Comissão de Coristi_tuiçãó, Justiça e Cidadania. Essa matéria veio diretamente a plenário. Saiu da_comissão da Câmara, não passou pelo plenário daquela CaSã,
não passou pelas comissões do ph!nário, ·veio diretamente
para cá, Sr. Presidente. Ê uma matéria que 31tera a sistemática
processual brasileira. Por mais boê:\ vo1;1taPe que tenhamos
para com as alterações, que devem ser boas, devemos ter
a oportunidade de um exame profundo_ de tudo isso.
Daí por que queró clamar no sentido de que as Lideranças
do Senado Federal evitem essas urgências absolu_tamente despropositadas, urgências que são verdadeiros suicídios do Poder
LegislativO:
·
O Sr. Josaphat Marinho - Permi~e-rile y. Ex~ um 3.parte?
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Se.nador, note V. Ex•
que; em simples desdobramentos de suas idéias, enquanto
há comissões no próprio Poder Executivo trabalhando para
a revisão dos Códigos, inclusive para a SimplífiCação dos procedimentos, um processo isolado complica- o agravo de instrumento.
~~~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Complica o
-agravO -de instrumentO que é, talvez, o principal recurso; por.:.
que é b recurso que atende à parte -descontente no decurso
_ da ação. Para qualquer despacho injusto se garante o seu
.exame no agravo retido para quando da apelação ou, de logo,
submeteRse ao tribunal, num encaminhamento rápido, para
que ele resolva o incidente que gerou o descontentamento.
A ma féria é código que pressupõe estudo de grande interação
entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Não se
trata de alterar um código por iniciativa tãâ rápida, tão isolada.
-o- Plenário da Câmara não tem conheciinehto da existência
desse projeto, o ·que significa dizer que o todo da Câmara
dos Deputados ignora." Aé:}ui~ no Senado, temos, numa votação
em turno único, uma alteração substancial, talvez no recurso
mais utiliiado no Poder JudiciáriO brasileiro. É uma alteração
que pode não ser bem absorvida lá fora. Não sei do pronunciamento sobre a -questão por parte da Ordem dos Advogados
do Brasil; não sei como a Magistratura entende essa alteração;
não sei qual é o pensamento do Supremo Tribunal Federal,
tampouco o da sociedade brasileira. E trata-se do Código
de Processo Civil, um·código que vai ser resOlvido aqui, numa
parte primordial, numa votação em turno únicó, Sr. Presidente. Isso, realmente, é um absurdo!
Anuncio a V. Ex~. Sr. Presidente, que vou pedir ao Plenário do Senado que rejeite o projeto. Porém, o máis prudente
é a retirada da urgência, para qi.ie o- projeto possa ser convenientemente estudado na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Pode ser que, com um juízo mais adequado,
um estudo mais aprofundado, constate-se que é um excelente

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se.nadores, trataRse de projeto de importância ineR
quívoca, mas com tramitação -imprudente. Esse projeto -foi
apresentado à Câmara dos Deputados e, terminativamente,
tramitou pela Comissão de Constituição, Justiça e de Redação
daquela Casa. Veio para o Senado, onde está em regime
de urgência, o que significa dizer que o projeto não foi às
comissões.
VerificandoRse o projeto, logo de início encont:i"aRse algo
que, no mínimo, merece profunda meditação. Essa meditação,
Sr. Presidente, leva a descobrir as razões pelas -quais se pretende complicar quer o agravo de instrumento, quer o agravo
retido. Complicar porque, no momento, o agravo· de instruR
mento se interpõe no prazo de cinco· dias; esse prazo, em
nossa Justiça~ que é morosa, dobra. E todos cobram do Poder
Judiciário inais celeridade, portanto, menos possibilidade dos
processos serem demorados. É evidente que o agravo de instrumento não bloqueia a ação; é paralelo a ela, mas cria
o trabalho para o juiz, para a parte adversa e já é o resultado
do trabalho da parte descontente com o despacho do juiz
que preside o feito. Há trabalho cartorário, remessa dos autos
para o tribunal etc.
projeto e queminhªs observªções são ªbsolutªmente improceNo caso--presente, o- projeto visa o seguirite:- ifõ i"rivés - --aentes, mas é preciso que na coilf1Ssão lecnié'a' ·~;e examine
e se discuta esse projeto. É um código que não admiro muito,
de o agravo de instrumento ser apresentado ao fóruiit para
inclusive acho-o fascista. Ele poderia ser alterado nas pressões
ser de imediato distribuído ao juiz judicante, passa a ser apre-

-----

~

--------
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que o ·capital exerce sobre a pessoa que vai à inadimplênciá;
poderia sç:r alterado em outros dispositivos, dando mais celeridade à ação, mas não cotn essa fórmula complicadora do

agravo de instrumento.
Sr. Presidente, encamiriho a votação contra, mas o meu
desejo_ é que seja retirada a urgência, para melhor exame
do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nobre
Seriador, somente os Líderes podem requerer a retirada da
urgência desse projeto.
Vamos prosseguir no encaminhamento de votação. (PaU-

sa)
Não havendo quem peça a palavra, em votação o projeto,
em tuino único.
Os ·srs. Senadores que o aprovam qUeiram permanecer
sentados. (Pausa)
Rejeitado.

É o seguinte o·projeto rejeitado:

PROJETO DE LEl DA CÁMARA.N• 134192
(N~

2.797/91, na Casa de origem)

Altera dispositivos da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro
de 1973- Código de Processo-Civil, sobre o agravo
de instrumento.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1• Os arts. 522, 523, 514, 5'25, 526, 527 528 e
529-do Código_-de Processo Civil, Livro I, Título X, cipíhilo
lli, passam a vtgora:r, sob o título "Do Agravo" ,.com a seguin.te redação:
·
·

"Art. 5f2. Das decisõe.s interlocutórias caberá
agravo,_ no Prazo de 10 (dez) dias, retido nos autos_
ou por mstruinento.
Parágrafo único. O agravo retido indeperlde -de
preparo.
Art. 523. Na modalidade de ag!avo,-retido,__ o
a~avante requererá q~e o tril:mnal dele conheça, prelimmarmente, por ocasião do Julgamento da apelação.
§ 1"' Não se conhecerá do agravo se a parte não
requerer expressamente, nas razões ou na resposta da
apelação, sua apreciação pelo Tribunal.
§ 29 Interposto o agravo, o Juiz poderá reformar
s':la decisão, após ouvida a parte contrária, em 5 (cinco)
dtas.
§ 39 Das decisões interlocutórias proferidas em
audiência admitir-se-á interposição oral do agravo retido, a constar do respectivo termo, expostas sucintamente as razões que justifiquem-o pedido de nova de-- ~cisão.
§ 49 Será sempre retido o agravo das decisões
posteriores à sentença, salvo caso de inadmissão da
apelação.
. Art. 524. o_agravO de instrumento será dirigido
d;retamcnte ao !nbunal__~o_mpetentc, através de petiçao com os segumtes requiSitos:_
I - a exposição do fato e do direito;
II - as razões do pedido de reforma da decisão;
III - o nome e. o endereço- c-ompleto dos advoga~
dos, constantes do processo.
Art. 525. A petição de agravo de iÕ.stumento será instruída:
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I - obri~atoriamente, com Cópià~ da ·decisão agravada, da certid-ão da respectiva intiiriação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II- facultativamente, com outras peças que o
__
agravante entender úteis.
§ 19 Acompanhará a petição· o comprovante do
pagamento das respectivas custas e do porte de retorno,
quando devidos, conforme tabela que será publicada
pelos tribunais.
§ 29 No-prazo do recurso, a petição será-protocolada no tribunal, ou postada no correio sobre registro
com aviso de recebimento, ou, a'ifida, interposta por
outra forma prevista na lei local.
Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias,
requererá juntada, aos autos do pro·cesso, de cópia
da petição do agravo de instrumento e do comprovante
de sua interposição, assim cámo a· ielaç-ão dos docu-mentos Que intrufram o recurso. --Art. 527. Recebido o agraVo d_ç instrumento no
tribunal, e distribuído incontinénti, se-não·for caso de
indeferimento liminar- (art. 557),, o ~e:lat.or:
I -poderá requisitar informações ao Juiz da causa, que as prestará no prazo de 10 (de.z) dias;
II- poderá atribuir efeito suspensiVO ·ao recurso
(art. 558), comunicando ao Juiz tal decisãO;
m- intimará o -agravado_, na- rllc;:sma oportunidae, por ofício dirigido ao ·seu advogado, sob registro
e com avisO de recebimento, para que responda no
prazo de 10 (dez) días, facultando-lhe juntar cópias
·das peças que entender con~enientes;
IV- nas comarcas..sede de tribunal, a intimação
far-se-á pelo órgão oficial;
V - ultimadas as providências dos incisOs anteriores, mandará ouvir o Ministério Público, se for o caso,
no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Na sua resposta~ o agí'ávado observará o disposto no § 29 do_art. 525.
Art. 528. Em prazo não superior a 30 (trinta)
dias da intimação do agravado, o relator_ pedirá dia
para julgamento.
Art. 529. Se o Juiz comunicar qtie tefornioti ih-teiramente a decisão, o relator considerará prejudicado
o agravo."
Art. 2• Os arts. 557 e 558 do Código deProceS.o Civil
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 557. _O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou cont~ário à sUmula do respectivo tribunal
ou tribunal superior.
__ _
Parágrafo único. Da decisão de'negatória caberá
agravo, no prazo de 5 (cin~o}dias, ao órgão e:ompetente
para o julgamento do recurso. Interposto, o relator
pedirá dia.
Art. 558. O relator poderá, a requerimento do
agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução
idónea e em outros casos dos quais possa resultar lesão
grave e de difícil reparação, sendo relevante a funda~
mentação, suspender o cumprimento da decisão até
o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.
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Parágrafo único. -Aplicar-se-á o disposto neste
artigo às hipóteses do art. 520."
Art. 3o Esta lei entra em vigOr sessenta dias após sua
publicação.
Art. 4<:> Revogam-se as diSposições em CQntr_ário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 1, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
nÇ> 1 de 1992, de autoria do Senador Mauro BeneVides,
que cria a ComiSSãõ de Fiscalização e Controle e dá
outras providências, tendo. Pareceres proferidos em
PlenáriO: -em subistituição à ComiSSãó-:-de _CQti_s_tituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Josaphat Marinho, favorável ao Projeto, nos tenitos do Substitutivo
que oferece; e
-em substituição à Comlssãú"Duelõra, Rela tora:
Senadora Júni3. Marise, favorável ao Subist1tutivo"-apresentado pela Comissão de ConstituiçãO~ Justiça e Cidadania.
A discussão da matéria foi encerrada_ na se_ssão ordinária
de 17 do corrente.
Passa-se à votação, em turno único.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 478, DE 1993
Nos termos dos arts. 300~ fnciso XIII, e 311, alínea d,
do Regimento Interno, requeiro preferência para votação so
Substitutivo ao Projeto de Resolução n" 1, de 1992, que cria
a Comissão de Fiscalização e Controle e dá outras providências.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1993. ---=.senadorJosaphat
Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi).- A pro·
vado o requerimento, passa-se à votação do substitutivo.
Em votação.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutiVo, fica prejudicado o projeto.
A ;matéria vai à Comissão Diretora, a fim de ser redigido
o vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) -Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo redação
do vencido, que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 153, DE 1993
(Da Comissão Diretota)
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo ao projeto de Resolução n• 1, de 1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação do_ vencido,
para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Reso-
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iução n9 1, de 1992, que cria a Coinissão de _Fisçalização e
Controle e dá outras providências.
. . . . : -_
Sala de Reuniões· da Comissão, 19 de maio de 1993. Nabor Júnior, Presidente- Nelson Wedekin, Relator- Júlio
Cãinpos- Ludd_io Porteila.
-- ---- --ANEXO AO PARECER N' 153, DE 1993
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Projeto de Resolução no 1, de 1992.
Faço saber que o Senado Federal ap.rovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1993
Cria a Comissão de Fiscalização e Controle e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
. ·· Àrt. 19 Ê ·eriad3, no S-enado.Fede:rãl, __a CmriisSãO deFíscalização e Controle (CFC), de cará.ter permanente.
Art. 29 A Comissão de Fiscalização e Çqntr_ole será integrada por dezessete membros titulares e nove suplentes,
cabendo-lhe, sem prejuízo das atribuições das demais comissão, inclusive a competência de que trata o inciso X do art.
90 do Regirilento Interno do Se_nado Federal, exercer a fiscalização e o cont~ole dos atos do Poder Executivo:, incluídos
os da administráção indireta, podendo, para esse fim_:
a) realizar audiênci~~ púbÜcas com entid3.des da socie_daçie_ocivil;
b) convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
- c) receber- petições, reclamações, representações ou qeixas _de qualquer pessoa relativas a atos sujeitos à competência
fiscalizadora da comissão;
d) solicitar depoimento de qualquer autoridade ou_ cidadão;
e) avaliar ~-eficácia, eficiência e economicidade dos projetaS e programas de governo no plano nacional, no regional
e no setorial de desenvolvimento, emitindo parecer conclusivo;O apreciar a compatibilidade _d3. execução orçamentária
com os planos e programas governamentais e destes com os
_ objetivos aprovados em lei;
g) solicitar~ -por escrito, informações à administração direta e indireta, bem como requisitar documentos públicos
necessários à elucidação do ato objeto de fiscalízação;
h) avaliar as contas dos administradores e demais respon·
sáveís por dinheiros, bens e valores públicos da administração
direta e índireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, notadamente
quando houver indício de perda, extravio ou irregularidade
de qualquer natureza de que resulte prejuízo ao erário;
i) providenciar a efetivação de perícias bem como solicitar ao Tribunal de Contas da União que realize inspeções
ou auditorias de natureza contábil, financeira, orÇamentária!_
operacional e patrimonial nas unidades administrativas da
União e_ demais entidades referidas na alínea h;
j) apreciaras as contas nacionaís da empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta
ou indireta, bem assim a aplicação de quaisquer recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado. ao Distrito Fe_deral ou a Município;
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do art. 37, §§ 2o a 6",_da Constituição Federal, e demais dispositivos constitucioriaiS e legais aplicáveis;
· ·
IV- à comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá o atendimento do prescrito
no inciso anterior;
-V- à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização e ao Tribunal de Contas da União, para as
providências previstas no art. 71 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Nos casos dos inciso II, III e V deste
n) propor ao Plenário do Senado as providências-Cabíveis
artigo, a remessa será feita pelo Presidente do Senado.
em relação aos resultados da avaliação, inclusive quanto ao
Art. s~ Aplicam-se à Comissão de Fiscalização e Conresultado das diligências realizadas pelo Tribunal de Contas
trole as normas constantes do Regimento Interno do Senado
da União.
Federal pertinentes às demais comissões permanentes, no que
§ lq Verificada a eXistência de irregularidade, será re~
não conflitarem com os termos desta Resolução, com exceção
metida cópia da documentação pertinente ao Ministério Públido§ 2~ do art. 77 e dos_arts. 91 e 92 do referido Regiménto.
co~ a fim de que este promova a ação cabível, de natureza
Art. 6" Ocorrendo a hipótese de exercício concorrente
cível ou penal.
de competência fiscalizadora por duas ou mais comissões sobre
§ 29 As comissões permanentes e temporárias, incluídas
os mesmos fatos, os trabalhos se desdobrarão em reuniões
as comissões parlamentares de inquérito, p-dderão solicitar · conjuntas, por iniciativa do presidente de um dos órgãos ou
à Comissão_ de Fiscalização e Controle a éOopeia'ção adequada
de um ou mais de seus membros.
ao exercício de suas ativídades.
Art. 79 A Comissão de Fiscalização e Controle poderá,
9
Art. 3 A fiscaliZação e o controie dos atas--do Poder
se houver motivo suficiente, comunicar fatos investigados à
ExecutiVo? incluídos os da administração indireta, pela Comiscomissão correspondente da Câmara dos Deputados, para
são de Fiscalização e ContrOle, obed-e_cerão às seguintes regTas:
que esta adote_ providência qUe lhf: af!güiar cabível. Ãrt. 8" --Esta Resolução entra em vigor na data de sua
I - a proposta de fiscalização e controle pÕderá ser ãpre- publicação.
sentada por qualquer membro ou Senador, à Comissão, com
Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.
específiCã iildicação do ato e fundamentaÇão da providência
objetivada;
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
II- a proposta será relatada previamente, quanto à
discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
oportunidade e conveniéncia da medida e ao alcance jurídico, _
NâQ havendo quem peça a palavra, está encerrada adisadmiriiStratiVo, político;--eco"nômico, SOcial ou orçamentário cussão.
do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a metoEm votação.
__ ,
dologia de avaliação;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
III -aprovado o relatórió-pi"évio- pela COiriiSSãõ;-oTefã:.- sentados. (Pausa.)
tor poderá solicitar os recursos e o assessoramento -necessários
Aprovado.
ao bom desempenho da Comíssão, -incumbindo_ à Mesa e à
A matéria vai à promulgação.
Administração da Casa o atendimento preferencial das proviO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nos
dências reqUeridas. Rejdtãdo, a matéria será encaminhada
tennos
do art. 175, alínea e, do Regimento Interno, a Presiao arquivo;
IV -o relatório final da-fiscalização e do controle, em dência retira da pauta de hoje o item n" 3 - Projeto de
termos de comprovação da legalidade do ato, avaliação políti- Lei da Câmara n' 74, de 1993.
É o s_eguinte o item retirado de pauta:
ca, administrativa, social e económica de sua edição, c quã.nto
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 74, DE 1993
à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, obedecerá, no que concerne à tramiúiÇão,
(Em
regime de urgência nos termos do art. 336, e, do
as normas do art. 49 desta Resolução.
Regimento Interno)
I) promover a interação do Senado FEderal com os ór~
gãos do Poder Executivo que, pela natureza de suaS aiividades,
possam dispor ou gerar dad~_s_ de que necessita para o exercício
de fiscalização e controle;
m) promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Judiciãrio e do MinistériO Público que, pela
naturexa de suas atividades, possam propiciã.i" ou gerar dados
de que necessita para o exercício de fiscalização e controle;

Parágrafo úllicó. 'A comissão, para a execuçao das ativ"í~
dades de que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribuna!
de Contas da União as providências ou iriformações previstas
no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal.
Art. 49 Ao termo dos trabalhos, a comissãõ apre_sentará
relatório cifCUD.stanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário do Congresso Nacional e encaminhado:
I - à Mesa, para as providências de alçada desta, ou
ao Plenário, oferecendo, conforme . o caso, projeto de lei,
de decreto legislativo, de resolução ou indicação;
II- ao Ministério Público oú 'à Advogada-Gerai da
União, com cópia -da documentaçãó, para que promovam a
responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e
adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;
- ·· III- ao Poder Executivo, para adotar as providências
saneadoras de caráter disciplinar e adminíStr3.tivó decorrentes

Discussão, em tUrno único, dO PiOjeto de Lei da
Câmara n'74, de 1993 (n'4.562/89, na Casa de origem),

de iniciativa do Presidente da República, que transforma as Escolas Agrotécnicas Federais em autarquias
e dá outras providências. (Dependendo de -Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

4:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 40, DE 1992- COMPLEMENTAR

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n9 40, de 1992 - Complementar, de autoria
do Senador José Eduardo, que regulament~ dispositivos constitucionais que enunciam normas sobre os
- pagamentos pelo Poder Público a seus fornecedores
de bens e serviços, assim como a executores de obras,
e dá outras providências. tendo,

•
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Pareceres sob
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266 e 369, de 1992, da Comissão

-de Assuntos Económicos, 19 pronunciamento:
favoráVel ao Projeto, com Emendas que apresenta de
n 9' 1 a 3 - CAE; 29 -pfonunciamento: contrário ãs
Emendas n~ 4 e 5, de Plenário.
A matéria constou da sessã,_o otdiiláfia-ae 13 do corrente,
quando teve sua votação adiada para o dia 18 últímo.

A PresidênCia esclarece ao Plenário que- ·nos- termos do
art. 288, inciso III, a, do RegimentO Interno, a matéria depende, para aprovação, do voto favorável da maioria-absoluta

da composição da Casa,- devendo a votação ser feita pelo
processo eletrônico_.
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n() art. 40,

§ 1"', do Regimento Interno da Casa, autorizaÇão para participar, a convite, do Seminádo lnternac_~onal sobre Políticas So-

ciais para a Mulher em Países da América Latina; que será
· -·-realizado na BolíVia. --"-0 parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O parecer é favorável.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derú) - fiá
oradores inscritos.
,__ ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Pacheco.

Em votação- o projeto, em turno úniCO, sem prejUízo·
das emendas.
O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- PI. Pronuncia o
Os_Srs. Seriat;lores podem votar. (Pausa.)
seguinte discurso:)- Sr. Presidente, Sr" e_Srs._ Senadores,
(Procede-se à votação.)
recentemente a revista Veja (n" 18,6 de maio) publicou reporVOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
tagem em que apresentava fatos chamando a atenção dos
Cid Carvalho
leitores para as mudanças que se estão processando em trés
Gerson Camatã.
Estados pobres do Nordeste, o PiaUí, a Paraíba e o Ceará.
João Franca
--- ---Com soluções simples e baratas, esses Estados estão danJosaphat Marinho
do lições a todo o_ J>aís, especialmente no que diz respeito
Julio Campos
às suas contas públicas, "que _estão rigorosamente em dia,
Lucídio Portella
e as dívidas, em vez de aumentar, como sempre foi a regra,
Ney Suassuna
diminuem".
Paulo Bisol
6 meu Estado, o Piauí, tradiCionalmente considerado
o mais pobre da Federação, onde o flagelo da seca se aliava~·
VOTA "NÃO'' O SR: SENADOR:
pareda que indissoluvelmente, ao caos administrativo, fazenEsperidião Anrin
do dos cidadãos piauienses motivo até da chacota naçional,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Votacolhe sua prirrieira safra de sofa, graças a um programa de
ram SIM 8 Srs. Senadores; e NÃO 1.
incentivo à agricultura que abriu estradas, ergueu silos e isenTotal de votos: 9.
tou__ de impostos os produtores. Com uma receita muito simVerifica-se que não há quorum.
ples, segundo a reportagem da Veja: "Uma combinação de
A votação-do projeto fica adiada.
austeridade_ administrativa com·sotuçQ_es criatiVaS parã resolO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Esgo- ver problemas crônicos, como Saúde pública e edUcaçãO básica".
··
_
_
tada a matéria constante-da Ordem do Dia.
No que diZieSpCito ao pagãinento de suas dívidas, Ceará,
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n"' 475,
de 1993, de autoria do Senador Almir Gabriel, lido no E~pe- Piauí e Paraíba estão em situação melhor que a de São Paulo
e Rio de Janeiro. "Os três Estados ainda estão longe de resoldiente.
_.
_ __________ _ ,_ , ________ _
SolicitO ao nobre senador Ney Suassuna a lei~ura do pare- ver -seus problemas básicos, mas sua lição de honestidade,
cautela na_ aplicação dos recursos póblicos e abandono do
cer da Com'issâo dãS R~l{l.ções Ex_terlote~-e P~fe~a N~cional.
aesperdício, essa sim, serve para todos os governos ----:- ricos
OSR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Para emitir pareou pobres", conclui a revista Veja a reportagem.
cer. Seni revisão do orador.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, são essas as realizao Senador Almir G3.briel, nos termos do art. 40, § 1"', do
ções que nos trazem, para nós piauienses, alegria e orgulho,
Regime_ntq Intern9, solicita autóriiaçãõ do Seúado Federal
e nos fazem manter a esperança em um futuro melhor, mesmo
para participar, a convite da Organização Pa:n-KmeriCail~ de
que não tenhamos ainda obtido os mesmos resultados a nível
Saúde, de uma reunião -para atualização das legislações-sobre
federal ou nacional.
o controle da malária nos países da América Latina, Membros
Não adiantam soluções mirabolantes e quase sempre irtódo Pacto Amazónico· e da Guatemala, que se realizará na
cuas, basta a capacidade de um governante sério e a sua dispoColômbia, no dia -22 de maio.
sição de trabalhar e de criar condições propícias ao tràbalho
O parecer é favorável, Sr. Presidente.
e à busca de metas exeqüíveis, fundamentadas em planos
adequados às necessidades e interesses· da população.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O pareNo Piauí, antes de lançar seu programa de incentivos
cer é favorável.
fiscais para atrair irivestimeritOS privados, o Governador Frei~
A votação fica adiada por falta de quorum.
tas Neto teve o cuidado de dotar regiões estratégicas de infraO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Pasestrutura
básica, corno saneamento, energia elétrica, abastecisa-se à apreciação do RequerimentO n9 476/93, lido nO Expe- mento de água e estradas. Com isso, os empreendimentos
diente, de autoria da nobre Senador'! :Eva Bl~y.
_
que chegaram- ao Estado já empregam 10.000 pessoas.
Solicito ao nobre Senador Ney Sua~su11:a a leitura d9 pareAgora, no Piauí, cada centavo aplicado pelo Governo
cer da Comissão de Relaçõ~s ~xteriores_ e úeffiSa Nã.C!o~~l. _ estadual atende a prioridades previamente estabelecidas, onde
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Para emitir pare- as necessidades mais urgentes da população são a referência
cer. Sem revisão do_orador.)- Sr. Presidente,_ Srs. S-enadores, fundamental.
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Como diz o Governador Freitas Neto: "O rigor na aplicação do dinheiro do povo é um dos princípios desta administração. Aplica-se o dinheiro cm açõcs realmente fundamentais
na elevação do nível social de nossa gente, no aperfeiçoamento
dos serviços públicos, no desenvolvimento dos setores produtivos, sem o que não podemos combater a miséria". Esse
rigor é obrigação inalienável de todo homem público, que
deve pautar seus planos, programas de trabalhO e açõci tendo
por guia maior esse princípio básico da administração pública.
A partir daí, basta que se trabalhe com seriedade e afinco,
procurando combater as desigualdades c as injustiçaS-sociais,
corno fez o Governador ao criar, em 1991, a Superintendência
de Desenvolvimento do Extrernp_ Sul do Piauí--:- Sudex, a~tar
quia subordinada diretamcntc ao Governador do Estado,_ e
que acaba de ter seu regulamento aprovado.
Não temos dúvida de que a implantação da Sudex vem
se constituir cm outro marco da administração Freitás Neto,
enriquecc_ndo suas realizações à frente do Estado, pelo que
representa para a região-Sul do Piauí, a mais nova fronteira
agrícola brasileira, que desperta à atenção- de investidores
de todo o País e também de outras nações, como os japoneses.
A Sudcx foi criada com a finalidade de fomentar o desenvolvimento sócio-económico do eXtremo surdo Piauí, atuaiido
em 27 municípios piauienscs c participando do desenvolvimento de estudos e pesquisas na região, da formulação, execução, acompanhamento, fiscalização c avaliação das políticas
de desenvolvimento empreendidas nesses municípios- e promovendo programas de formação e aperfeiçoamento de-recursos
humanos, a fim de melhorar a oferta de pessoal especializado
na região.
Agirá em articulação com ·os organiSmos· governamentais
que atuam nas áreas da agropecuária, indústria-, extrativisino
vegetal, animal e mineral, serviços básic;Qs- sa"Ude,_educação
e transportes, infra-estrutura de apoiO - eStfádas, energia
e telecomunicações, conservação e preServação-dO rileio ambiente, abrindo, assim, novas perspectivas para o progresso
econõmico e social da região.
_ _
Pela seriedade e transparência que têm paUtãdo a transformação do_ nosso Estado, o__Piauí, nos dois últimos anos,
pela atenção na revisão da postura político-admiriistrãfiVã-tiã.âicional; -pelo rigor na aplicação do -dinheiw- do povo e pela
preocupação em despertar no Estado uma nova mentalidade
de exercício do poder, é que nós congratulamõSCom o Go-vernador Freitas Neto e chamamos, desta tribuna, a atenção
do País para o seu trabalho.

E manifestamos a certeza dos benefícios que serão obtidos
com ·a implantação da Sudcx e do que representarão para
o nosso Estado as atividades dessa autarquia que já nasce
e?~uta, com um reduzido quadro de _pessoal, 21 pessoas entre
dmgentes,_secretárias e motoristas, e cOm o objetivo maior
de promover, apoiar e participar do equacionamento e da
superação dos problemas localizados na região sUl do Piauí.
Que a seriedade, a transparência e a dedicação continuem
guiando os passos do Governador Freitas Neto e servindo
de exemplo a ser adotado indisffrifamente por tódos os governos, Federal e estaduais, para que possamos resgatar definitivamente a confiança e a poStura pró-ativa--tão necessária ao
desenvolvimento do nosso Brasil. ·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachíd Saldanha Demr'- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
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O SR. NELSON WEDEKJN (PDT - SC-~ Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores,
muito se tem falado sobre a pobreza e a fragilidade da chamada
memória nacionaL Na realidade, não é que o nosso País não
tenha memória, ele a tem e sabe recorrer a ela quando é
preciso. Porém, mais grave que não ter memória, é passar
indiferentemente dian_te da destruição da memória, diante
da manipulação da verdade histórica, diante do escamoteamento dos fatos acontecidos.
Na história gloriosa da luta pela exploração nacional de
nossas riquezas minerais, no movimento que culminou- por
gerar a Petrobrás, está gravado o enorme esforço empreendido
pelas forças reacionárias no sentido de criar as condições,
inclusive psicológiCas, para que O Brasil pudesse entregar essa
importantíssima fonte -estratégica de energia a países mais
ricos, em nome da racionalidade, da modernidade e do aumento de produtividade, da ~esma forma como vemos acontecer
hoje.
O País tem memória e não e_squece a luta que empreendeu
contra os gigantes da indústria petrolífera internacional para
que aqui se instalasse esta que é hoje uma empresa modelo:
a Petrobrás.
Engana-se quem pen . . à que o País esqueceu os traumas,
as dores e fechou de vez as cicatrizes das batalhas travadas.
Engana-se quem imagina poder dissociar as lutas que
marcaram os anos cinqüenta das que enfrentamos hoje. Naquela época, o Pafs assistiu ã uma luta desigual, em que ·cj-.
poder econômico forjava: consciências e comprava a opinião
de importantes setores da imprensa nacional.
Hoje, temos o desgosto de constatar que alguns dos prin- ·
cipais representantes daquela imprensa servil, a serviço dos
interesses antinacionais, são hoje homenageados e tratados
como heróis da Pátria. Mas, de que pátria se trata? Não é,
com certeza, _a nossa Pátria_. Pois, a nossa Pátria se constrói
em patamares que _estão muito acima__ da avide~ e da cobiça
desses falsos profissiOnais da imprensa. Estes, aliás, deveri~m
ter sua história de mesquinhez e esperteza contada fiel e detalhadamente, sua experiência de acobertamento de interesses
antinacionais registrada- na memória dos cidadãos deste País,
para preservar as futuras gerações dos riscos e das manipulaç-ões ·que- somos--obrigadoi.--a -~lssístlr-;-agor~csoô -a-m-iragem
do fim do socialismo, çomo se fosse possível ter firil a grande
utopia que, por ser a resposta aos maiores anseios da Humanidade, ultrapassa as agruras de uma crise polítíca que o próprio
socialismo há algum tempo já anteCipava.
Estão enganados os que pensam que a derrubada do Muro
de Berlim tenha significado o fim da utopia socialista quando,
sabemo-lo agora, ela foi apenas o primeiro sintoma, e o mais
grave deles, dentre os muitos que apontam no sentido de
uma gravíssima crise do capitalismO mundial.

A falta de reflexão, por parte das elites intelectuais e
políticas do Brasil, vem permitindo que se crie uma ilusão
liberalizante, que, na realidade, não passa do mesmo velho
fantasma reacionáriO dos anos cinqüenta, que ressurge com
novos disfarces no seu incansável esforço de ludibriar a opinião
de todos. Esse fantasma, da reação ao progresso, volta a
insistir outra vez em racionalidade, em produtividade e em
modernidade, torna a atacar e, possuído por sua antiga obsessão, tenta mais uma vez, destruir _a Petrobrás, aquela m_esma
Petrobrás, que, tal qual modesto Davi, venceu Golias, tornando-se depois um novo gigante, se bem que de outro porte
e de outra estirpe, mas um gigante capaz de incomodar, porque
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que nós e a tudo o que lhes interessa. Na época da vitoriosa
campanha do "0 petróleo é nosso". foi essa mesma iinPrinsa
que afirmava, Jurava; e até prOVava a inexiStência de-petróleo
cida como "entreguista", continua· o rileSino. Impossibilitada
no território brasileiro. Até o dia em que se descobriu petróleo
de destruir a Pctrobrás, busca artifícios que lhe diminuam
na Bahia. A partir deste fato, já que -não havia como negá-lo,
o vigor~ Se arftes diziam os liberais que •·o Estado é um mau
passaram a veicular, na chamada Grande Imprensa Nacional,
patrão•-•, hoje acusam o ESth.do de ser paternalista, por achaa versão, baseada em estudos supostamente honestos, Ue que
rem, provavelmente, que uin patrão que respeita e prestigia
o petróleo encontrado na Bahia era de péssima qualidade.
os seus empregados não é maís patrãO, é_· pai.
Até o dia cm que se descobriu que , se não era dos mcthores,
se antes alardeavam a incompetência gercncial do Esta- também não era dos piores. A partir de então, a mesma ilumido, para ju-stifica'{ :fentregã'do subsolo nacional à_s cha~nadas
nada imprensa bem pensante passou a divulgar que o petróleo
"Sete Irmãs" do Petróleo, hoje acusam a Pctrob~ás de inefinaciõnal era muito pouco. Mais tarde descobriu·se que, se
não éramos um emirado árabe em termos de reservas, dispúciêri:Cia,'aO mcSiTIO tempo ctn (iue a ohrigam a manter e fomennhamos, ainda assim, de grandes possibilidades. Foi aí, então,
tar sUbsídios que jarriais ehcontrariarit abrigo em qualquer
empresa, pública ou privada, eficíentc ou nãO. Apesar de
que, como derradeiro e desesperado argumento, passaram
ser· obrigada a mante~ procedimentos que lhe dificultam o
a divulgar a versão de que, enquanto energia, o petróleo
era uma fonte superada, tecendo loas à energia do futuro,
caminho, fá de si áspero, em busca da melhoria dos seus
a energia nuclear, aquela mesma que, há poucos anos atrás,
padrões de excelência. a_ Petrobrás tem demonstrado ser eficiente, e, para d~~cspero dos seuS detratores, tem conseguido
ganha~a. ~egundo eles, a Segun?a Guerra-f\1undial.
ser competitiva.
Esta listagem, esta seqüência quase risível de argumentos
pode parecer apenas curiosa. Mas, é preciso não esquecermos
De fato, na última década a Petrobrás cresceu 13,3%
ao ano, enquanto a Exxon cresceu apenas 2,4-%, e a Shell - que eram essas as posições que comandavam todo o debate
não foi além de umqescime.nto de 3,4%. Além djsso, enquansobre o tema. E mais: esses eram os argumentos veicUlados
to a Petrobrás aumentava a sua produção, outras duas gigantes
nacionalmente por uma rede de jornai~, emissoras de rádio
sofriam o chama-do crescimento negativo._ A Texaco regredia
e as então nascentes emissoras de televisão.
em 15%, enquanto a_ British Pctroleum diminuía sua_prOdução
Hoje, os argumentos são outros, mas a batalha é a mesma.
em 0,5% ao ano, naquela mesma época. Como se Vê-, uma
Buscam ansiosamente deÚubar o monopólio estatal do petrócompetência que não apenas incomOda, mas co~traria inteleo, que o povo brasileiro construiu com esforço gigantesto.
resses comerciais e rom:a-fãffas signifiCativas do mercado.
Hoje, o que se quer é mostrar as pretendidas falhas de um
Assim, fica mai"s fácil entender-se o motivo de tanta ira
mon"opólio estatal que yem dando certo, que tem sido compee _de tanto ódiO; asSim, fica mélhor Cxj:>lldüldO o empeilho
tente para garantir, por exemplo, reservas de mais de dez
que .v.emos renascer_ hqje;_ ~ som9ra dos prograll)aS.de Privatibilhões de barris em águas profundas, cujo valor é superior
zaçãO. Assim, é possível entendermos a razão de tantos ataa 200 bilhões de dólares, mais do que podem dispor as duas
maiores empresas do ramo em todo o mundo, a Exxon c
ques ao interesse do País.
Daí, tanto esforço e tanto empenho. Empenho cjue não
a Shell.
se esgota enquanto não conseguir, pelo menos, aumentar a
Ainda assim, os detratores da Petrobrás não se cansam
de agredir a verdade nem os fatos, e divulgam como verdade
dependênCia brasileira do petróleo_ importado, pois esta dea discutível premissa de que, se a Petrobrás fosse privatizada,
pendência contraria o intf:n!sSC -nadi:itlal, mas atei-Ide a intedaria mais lucro. Talvez devessem dizer que, se os governos
ressf!$ privados na busca de maiores lucros.
Nesse caso, tais interesses -riâO" se restringem às eni.presas
tivessem sido menos generosos no uso dos recursos da Petrobrás, ela teria cei-ta-mente dadó ainda mais lucro aos seus
do !ámo petrolífero, maS envolvem algumas er'npreiteiraS,
acionistas.
p-ois,_ a partir da criaç~_o de ·uma taxa de !Oo/q_ ~obre__ps_ç!i~Eên
--dios ·com a impottaÇ-ao de p€dfóleo, que serão aplicados no
Estas afirmativas- ignoram, ou fazem mesmo questão de
programa de recuperação de estradas, quanto ·mais o País
ignorar, que, além de haver outros lucros para o País, os
gastar com a ilnportação de petróleo, tanto melhor para aquequais-eSlão além e acima do que vai para o bolso dos acionistas
las empresas.
da empresa,existe ainda uma política de subsídios pagos pela
A Petrobrás consegue crescer e apresentar resultados po- Petrobrás, que são verdadeiras doações feítas::pelo poder público a empresas privadas. É o caso de duas pequenas refinasifi~os, ao pOnfo dcdrlcoriú)dar o trariqüilo reinado das suas
rias particulares que ainda existem no Brasil e que se beneficoncorrentes. Enquanto isso, o discurso liberal ou neoliberal
ciam de um tratamento privilegiado ao pagar mais barato
(a distinção é por demais sutil, se é que existe al~um~), hoje
pelos barris que compram à Petrobrás. Este subsídio, ou me~
como ontem, vai criando sucessivas barreiras de argumentos
lhor, esta doação, _chegou a significar o repasse de 58-InUhões
construídos sobre meias-verdades ou meias-mentiras.
de dólares em um ano, ou seja, 160 mil dólares por dia, repasFoi essa, aliás, a tática utilizada nos anos cinq-Uenta, quansados dos cofres públicos às contas particulares de importando ainda se discutia a necessidade e a viabilidade daquela
tíssimos grupOs- empresariais brasileiros, porque essa foi a
que vl.ii"a- a ser- maís trirQe a Petrobrás. Naquela época, eram
regra estabelecida pelo Departamento Nacional de Combus~
muitas- as dúvidas e havia poucos dados sobre as vantagens
tíveis, um órgão da administração direta da União.
de se optar pela criação de uma empresa pública para explorar
- Não é -de estranhar que pouco se fale em tais~ entraves;
o petróleo do nosso subsolo. Naquela ocasião, uma certa imprensa, hoje lamentavelmente erigida em modelo e exemplo
que, de si, poderiam até mesmo justificar uma _gestão menos
para as novas gerações de profissionais da notícia, alugava
competente ou menos eficaz por parte dos difigentes da empresa. Como pouco se falou aliás, das várias tentativas de
sua pena e vendia sua alma aos interesses do grande capital
fazer desmoronar a Petrobrás, a partir de sua própria adminisintemaciOrial, como fazem ainda hoje algumas r~des nacionais
tração, pela indicação de nomes, no mínimo discutíveis, para
muito sensíveis a tudo o que é bom para os países mais .dcos
capaz de competir cm condiçõe-s até de_ supcriondadc, capaz
de competir - repito ~ e -capa~ de venCer. O empenho-da corrente hoje dita "liberal", antes conhe-

4586

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESS-o NACIONAL (Seção II)

ocupar as diretorias da empresa. Se alguém duvida, que selembre do que aconteceu tão recentemente entre nós, quando
tivemOs no ,poder uma quadrilha disposta a consumir nossas

riquezas, do modo mais sistemáticO, maiS rápidO e mais inteligente possível, a qual não poupou sequer as empresas do
grupo Pctrobrás.
Contudo, é preciso poupar a Petrobrás da voracidade
desses grupos que, ontem como hoje, com renovados argumentos e falácias reconstituídas, transformam o neoliberalismo em neo-entreguisrno e investem contr~ o pa"tr1mônio
do povo brasileiro.
É preciso poupar a Pctrobrás dos prejuízos que lhe são
impostos, algumas vezes até em nome do povo. Isso aconteceu, por exemplo, quando, em nome do combate à inflação,
foram reduzidos os preços dos combustíveis, o que significo~
um sacrifício enorme e uma perda inestimável em termos
de ingresso, em termos de possibilidades de reinvestimentp
e em termos de esperança. Pois, com sacrifícios inúteis có!no
este, se destróem não só_ recursos materiãis Ou financeiros,
mas, sobretudo, a esperança do povo. Essas reduções de preço, juntamente com os subsídios a que ainda hoje está obrigada
a Petrobrás, são uma parcela, a principal, das causas que
explicam o aperto financeiro em que se encontra aquela empresa.
Impedida de praticar preços compatíveis com os custos,
forçada a subsidiar, por exemplo, as refinarias particulares
de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e Ipiranga, no Rio Qrailde
do Sul, a Petrobrás se vê em dificuldades incomensuráveis.
Pense-se apenas no montante de recursos que deixou de investir em pesquisa e prospecção e no quanto tais atividades Poderiam significar para -o País em termos de retorno e de compensação, inclusive financeira. Acrescente-se aí, o fato de a mesma
Petrobrás ter sido capaz de, apesar de todas as dificuldades,
deter·a mais avançada tecnologia mundial mi exploração de
petróleo em águas profundas. A Petrobrás alcançou um grau
de acerto médio na perfuração de petróleo na plataforma
submarina da ordem de 52%, enquanto a média mundial não
passa de cinco por cento.
A política de remunerar a Pctrobrás com preços aviltados,
como instrumento de combate à inflação, executada pelos
vários governos no decorrer dos últimos doze afl.Os, mostrou-se
inócua, na medida em que não foi capaz de, sequer, reduzir
o ímpeto da espiral inflacionária, mas foi capaz. no eritanto,
de prejudicar o sctor energético, tornando-o incapaz de manter os níveis de investimento que lhe permitissem garantir
uma oferta condizente com o modesto aumento da demanda,
ao_ impedir que a Pctrobrás desenvolvesse seus projetas de
expansão da capacidade do refino. da prospecção e da produção de petróleo e gás natural. A Petrobrás foi assim duplamente penalizada: nos preços aviltados e na frustração de
projetas de fundamental importância para organizações qUe
possuam a sua natureza.
Considerando-se essa política de preços aviltados, tem-se
que a Petrobrás responde por menos de 25% do valor pago
pelo consumidor final. Do preço pago pelo consumidor, mais
de 36% _são de impostos escondidos cm inúmeros disfarces_.
Para que possamos ter um termo de comparação, é preciso que se diga que, nos Estados Unidos, as refinãdoras são
remuneradas em mais de 75% do preço pago pelo consumidor
final, segundo dados_da revista Fortune, publicados em setembro de 1990.
Quanto aos subsídios, quero louvar a iniciatíva do atual
Governo com a criação do Vale Gás, que esperamos venha

a atender à camada da população normalmente esquecida,
pois o que temíamos era o desvio de tais recursos para o
aquecimento de piscinaS, saunas, foinos de padaria e até mesmo para movimentar velcu1os. Quanto ao ti-atamento prívllegiado dado às refinarias paitiCUlafes a que- i10s referimos ã.cim~. não ~á Como concordar em manter um repasse de recursos
públicos de tal ordem e para tal nível de clientela.
Impõe-se, portanto uma política realista de preços. Impõe-se, ademais, a eliminação de sUbSídios diretos- a empresas
priVadas de reflmição de petróleo. E impõe-se, fiilalmente,
a definição de uma política nacional de energia.
s-e formos capazes de implantar estas trés simples medidas, todas inspiradas no mais puro espírito liberal, todas alicerçadas nos sacrossantos princípios que regem a livre competição
entre empresas, aí, quem sabe, possamos julgar a Petrobrás.
Julgá-la da forma justa e_ correta com que se deve avaliar
o desempenho de entidades públicas que carregam, como ela,
ufria história rica de grandes vitórias, um poten-cial de recursos
que reacendem em nós as mais legítimas- eSperanças -de que
poderemos, um dia, ser um País sério qUe respeita o ·património do seu povo e qUe recompensa quem trabalha em benefício de sua gente.
Era o que tinha ·a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia.
O.SR. LAVOISIER MAIA (PDT-RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores,
voltamos, hoje, a esta ~ribuna para abordar um assunto da
maior importância para grande parte da população brasilci~:ira.
Referimo-nos ao crédito rural e ao papel que ele desempenhou
no prãce~so de modernização da agricultura brasileira.
_ Todo o processo de model1lização agropecuária, que o
Brasil desencadeou nos anos 70 e consolidou na década seguinte, contou com a presença marcante do Estado, ora tornando_~se ele próprio um agente produtor, ora atuando indiretamente através de incentivos e subsídios.
As transformações técnico-económicas ocorridas nas décadas de 70 e 80 exigiram uma nova postura do siStenia financeiro em relação à agropecuária. Para imprimir à agricultura
o. dinami_smo da indústria foi necessário investir mais capitais
neste setor. Por outro lado, a ~qdernização da agricultura
sul;)ã.rdinou-a c~mpfeta-mente à política monetária comandada
pelo Estado e elegeu o mercado financeiro como parâmetro
n~rteadoí d3.s decisões tomadas pelos empresários agrícolas.
Então, com a integração da agricultura ao mercado financeiro,
o Estado passou a desempenhar um papel extremamente im~
portante na operacionalidade deste setor, configurada no
montante de crédito agrícola para investimento, custeio ecomercialização, nas Condições de pagamento, na determinação
doS preços mínimos, nos seguros agrícolas, na assistência· técnica, no apoio à pesquisa tecnológica.
_
_ ______ _
Para t"acilitar a compreensão da nossi eXposição, dividimos a atual política de crédito agrícola em quatro períodos:
· 1•) O da Modernização Compulsória- de 1965 a 1979;
2') O da Crise e Retração - de 1980 a 1984;
3') O da Recuperação e Supersafras- de 1985 a 1989;.
4•) O da Nova Crise- de 1990 a 198:í;
1•) Período- Modernização Compulsória (1%5 -1979)
Consideramos esta fase como o período Q.as vacas gordas.
No -espaço de 14 anos, o crédito agrícola cresceu em torno
de 329% em termos reais. Foi a época do "milagre económico", da- ampliação do crédito rural subsidiado para investi-
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2) Para osMini~Produtores:
mentó, custeio-e corilácialii3ção. renexo no Bra-sil da Re_v_oJuros de 6% ao ano, acrescidos da TRD;
lução Verde, coinCidindo com a rnçlhoria dos preços interna" 3) Para as demais categorias de produtores: Juros de
ciórfáis-pafá~produtos agrícolas. O monúüi.tc de contratos efeti12,5% (antes era 18%), mais a TRD.
vados para custeio, in-vestimentos e comefcializã:Ção -passO-u
O prõ-cesso de modernização que culminou na_ industriade I milhão, 142 mil (cm 1969) para 2 milhões e 373 mil
lização da agricultura, subordinando-a totalmente aos meca(em 1979). Os recursos "financeiros liberados foram multiplinismos do .sistema financeiro, alavancou inegavelmente a_ procados por 5, no mesmo período. Os complexos agroindust:dais
dução brasileira de grãos, mas, por outro lado, teve seus aspecse expandiram-e se consolidaram. É iilegáVel que-o uso generatos perversos. Além de concentrar vultosos recursos nas mãos
lizado destes subsídios acarretou também conseqüências perdos grandes empresários rurais, expulsou do campo 30 milhões
versas, tais como desperdício de recursos, concentração de
de pessoas no espaço de 20 (vinte) anos (de 1960 a 1980).
rencj~.- desviO de dinheiio para oUtras atividcides e eXclusão
Este processo de expulsão continuou em ritmo acelerado nos
dos segmentos de baixa renda tão necessitados de ajuda oficiaL
últimos dez anos. Todavia, é importante- resSaltar o seguinte:
2') Período - Crise e Retração - de 1980 a 1984
enquanto nas regiões ricas do país - Sul e Sudeste - a
Durante este segundo período-1980 a 1984- o modelo
expulsão é, sobretudo, uma conseqüência da introdução de
de crédito rural fortemente subsidiado entrou em crise. O
novas tecnologias no processo produtivo, nas regiões mais
VOhime de_ recur:sos foi reduzido em mais de 50% para todos
pobres, como o Nordeste, o êxodo rural resulta da impossios_ setorcs. A agricultura, como um todo, perdeu o tratamento
bilidade do agriçultor pagar juros altos e- correção pela TRD.
difefcnciado que desfrutava em relação ao sistemaJinanCeíi"o.
Hoje, no Nordeste brasileiro. fazer agricultura é a arte
Todavia, esta retração aconteceu num momento em que a
de envelhecer empobrecendo_. Pior do que todas as secas é
estrutura produtiva modernizada adquirira uma certa maturiw
a obrigação de pagar juros escorchantes, acrescidos_da taxa
dade. Por isso, a produção não foi afetada__sig.nificatívamente
referencial diária (TRD).
·
neste período. O fato_é_quC o crédito subsidiado, que anteriorw
Vejam, Srs. -Senadores, o desatino em que meteram_ o
mente era generalizado, tornouwse mais seletivo priVilegiando
- agricultor brasileiro: enquanto nos países do Primeiro Mundo,
determinados produtos.
a agricultura é profundamente subsidiada, no Brasil foram
Por isso, os principais produtos agrícolas de exportação
suspensos todos os subsídios. Na Co-q1unidade Econômica Euregistraram taxas positivas de crescimento. Graças aos mecaropéia, 40% do orçamento destes países são alocados para
~smos incentivadorcs do Pró-álcool, a cana-de-açúcar cresceu
subsidiar a produção agrícola. Nos Estados Unidos, a atenção
9,1% no período. Os demais produtos, tais comô o algodão
que o governo dá à agricultura só é inferior ao tratamento
herbáçeo (6,9%), a laranja (4,1%), a soja (3,7%), o cacau
dado
ao complexo industrial-militar.
(2,6%) e o café (2,4%) cresceram em função d3 d_er.Oanda
É verdade que, nos países desenvolvidos, é bem reduzida
externa. Enquanto isso, os produtos alimentares, de consumo
a população que trabalha na agropecuária. Predomina a progen~ralizado, registraram crescimento insignificante ou taxas
priedade familiar, altamente rentável porque fortemente subn,egativas.
sidiâda. EnquailtO isso·, a(il.irrlo B-hi.Síl, propriedade familiar
3') Período de Recuperação e Super-safras - de 1985
é vítima de preconceitos e margirializada dos créditos ofici_ais.
a 1989
Mas, porque tanto subsídio para a agricultura nos países
Com á implementação do Plano Cruzado aumentou a
desenvolvidos'? A razão é simples: com a oferta de alimentos
demanda interna dos produtos agrícolas. Para satisfazê-la,
baratos para todas as camadas da população, mata-se a pressão
foram adotados preços de garantia superiores aos produtos
inflacionária no seu -nascedouro; eliminam-se grandes gastos
da cesta básica, taxas de juros reais negativos para o ctédito
com saúde e libera-se parte signifkativcrdos salárioS para que
agrícola, aumento do volume de recursos_ disponíveis para
o trabalh~dor rural e urbano possa adq~irir Os produtoS indus_custeio e investimento rural e sustentação, através do Proagro,
trializados.
das perdas de safra cm 198511986. O resultado prático deste
Aqui ocorre o contrário: queremos derrubar a inflação
conjunto de medidas foi a super-safra de 1986/1987 - de
sem dinamizar a produção; atacamos os efeitos, sem debelar
65 rriilhões de toneladas de grãos -superior â do ano anterior
as causas da inflação.
em 11 milhões de toneladas. O ritmo continuou crescente
Com o atual modelo de crédito agrícola, totalmente suaté alcançar a maior safra de grãos do_ Brasil - 71 milhões
bordinado ao sistema financeiro, o meio rural transformou-se
de toneladas em 1989.
num campo de fuga. São expulsos da agricultura não apenas
4°) Período- Nova Crise- de 1990 a 1993
os trabalhadores sem terra, mas, sobretudo, os pequenos e
Com o advento do Governo Collor. de ínfeliz memória,
médios produtores que não suportam pagar juros escorchantes
toda a economia brasileira foi submetida ao ideário do neolibee a ·correção do dinheiro pela TRD. No espaço de 20 anos
ralismo, consubstanciado nos planos Collor I e II.
-de 1960 a 1980 - foram expulsos do campo 30 milhões
Dentro desta ótica, a ·produção agrícola foi subordinada
de brasileiros. De 1980 para cá o êxodo continuou em ritmo
aos mesmos critérios que o siStema.- financéiro adota para a
crescente. Os 60 milhões de brasileiros que vivem na pobreza,
iildústriã e o comércio:- juroS altos c corrcção monetária dos
conforme o levantamento divulgado pelo Banco Mundial no
empréstimos pela TDR. Em 23 de outubro de 1991, o governo
ano passado, a maioria emigrou para as grandes cidades, onde
baixou o Decreto n 9 235 -regulamentando o art. 49 da Lei
vive em favelas, cortiços e palafitas, desempregados, passando
8.174 (a Lei Agrícola) que assegurou aos produtores rurais
fome, socialmente desenraizados e sem perspectivas de melhopagar o débito do custeio com produtos.
rar de vida. Por isso, é Que as nossas metrópoles estão inchaAlém disso, estabeleceu o seguinte siStema de financiadas~ Vio1C-ritas; e- Sem-recursos para atender à pressão social.
mento agrícola:
Agriculturar nestas condições é env~lhecer empobrecen1) Para os Pequenos Produtores: Juros de 9% ao ano,
do, transferindo para os banqueiros o património qtie poderia
mais· a TRD (taxa referencial diária);
ficar para amparar a família.

a

4588

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO Ni}CJONAL (Seçãoii)

Com o intuito de reverter este quadro, é que vamos apresentar um projeto de lei relativo ao crédi_to agrícola, para
tomá-lo mais adequado às condições do horriem do campo.
O SR. PREStOENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival J3,aptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SP. Pr.onuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
na semana passada, especificamente no dia 13 de maio corrente, participei de uma programação comemorativa: realizada
pela Prefeitura Munkipal de Feira de Santana, a qual muito·
me sensibilizou.
Filho do povoado de Sítio do Meio, município d..! EntreRios, Estado da Bahia, tenho minha vida muito ligada a Alagoinhas, cenário de minha infância, e a Feira de Santana,
a partir da maturidade.
Pela posição estratégica em que se iniciou a colonização
e o povoamento daquela região, originalmente surgida nas
primeiras décadas do século XV,III, num ponto denominado
Fazenda Santana dos Olhos dAgua, dedicado à comerc_i~-.
lização de produtos agrícolas e de grandes boiadas, a chaniada
Feira do Gado, Feira de Santana, desde longa data, principalmente a partir do começo deste século, vem se tornando um
dos mais importantes municípios da Bahia, ocupando extraordinária posição na economia do Estado e do Nordes~e.
A característica de iniciativa, trabalho e espírito_empreendedor tem sido a ma_rca registrada do seu povo; e das pessoas
que se_ distinguiram no comércio, na ió.dústría' é na política,
povoando a galeria dos seus filhos ilustres _-e beneméiitos,
muito contribuindo com Q seu trabalho e ditlami_smo para
o progresso não apenas do Município, maS de toda __ a_ região
geoeconômica a que pertenCe.
Ao longo deste século, e desde longa data, a atividade
económica, o comércio e as -empresas de Feira de Santana
espalharam sua influência por toda a Bahia_:e- aos Estados
vizinh":!s do Nordeste.
._ .
.
_ ___
.
O povo deste município a que me refirci,-devido às suas
próprias tradições históriCas Hgac;las ao surgimento de sua sede,
promissor mercado de produtos agropecuários e artesanâ:tos ·
em cerâmica, metais e couro_, famosos em_ tOdo o Nordeste,
tem a marca de trabalho, da criatividade do empreendimento
e do compromisso.
A programação a que assisti visava reve-renciar, pelo
transcurso do centenáriO do seu nascimento, a ~um dos filhos
ilustres dessa cidade, um tipo que os americanos denominam
de self-made-man, originário de família pobre, órfão de pai
aos quatro anos de idade, e de mãe aos 17, quando assumiu
a responsabilidade dos inúmeros irmãos menores, aprendiz
de alfaiate, depois empregado de loja comercial, e posteriormente, pela sua competência, habilidade e seriedade no ramo,
foi convidado para sócio de loja comercial, onde entrou apenas
com o capital trabalho, passando posteriormente a proprietário, expandindo a partir daí, com o tempo, sua atuação
a diversos ramos do comércio, abate de gado, exportação
de fumo, indústria de açúcar, bancos etc.
_
Em seu tempo, foi um dos homens mais ricos e prósperos
de Feira de Santana e_ de toda aquela região da Bahia, passando pela Prefeitura, onde realizou uma obra extraordinária
e exemplar, saneando as finanças do município, restaurando
o crédito, realizando melhoramentos e infr@-estrutura e, pela
experiência adquirida na iniciativa privada, organizando sua
administração.
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Gumpriu o seu_ mandato, para o qual foi eleito por insistência de coligação partidária~·oom-iriexeâível probidade, zelando pela coisa pública com mais rigor, zelo e competência
do que administrava os seus negócios, era, como o definiu
U!!l_~os que o conheceram e homenagearam nesta ocasião,
••um homem de caráter retilíneo", "rico, não perdeu a hl!-mil~
dade"; prestativo, sem ser vulgar; corajoso, sem jactância;
enérgico, sem ser arrogante; capaz dos maiores gestos de Soli~
dariedade humana, sem cobrar compensações ou reto~;nos.
" ... ''exerceu, por muito tempo, uma vigorosa liderança política, com a mesma pureza de princípioS,-com as·m.esmas-vlttildés
qTie-ma-rcaram e definifam o seU COmpoi:tarnento na-vida privada.

de

Um líder político autêntico, jam-ais usOu a- f~nção
frefeito como instrumento de proselitismo. Nunca se esqueceu
da pobreza, tinha pelos humildes e necessitados_ u.m ;1dmirável
espírito de caridade cristã.
_
A homenagem prestada pela sociedade de Feira de Santana, por iniciativa da Prefeitura mUnicipal e -diversas entidades
representativas do municfpio,· uma síntese do reconhecimento
do povo e da sociedade do municfpio a este homem exttaor~
di!lário, que tanto piogtesso trOuxe àquela região, é resúiil1da
no título do livro de autOria de um dos seus 13 filhos, "Vitó"~iã
do Trabalho e da Honra".
-sr. Presidente, Srs. Senadores, a programação comemorativa a que assisti, emocionado, pois muito cOnvivi ·coin eSte
homem, a quem sempre respeitei e 'admirei, frfclusive nadescoiicertante franqueza que transmitia de sua educada e até
me.smo rude austeridade, pois era uin homem absolutamente
sinCero e sem meias-palavras, diplomado c_om distinção pela
escola da vida, da competição e do trabalho.
··Foi referenciada a memória ·do empresário, político e
chefe patriarcal de numerosa e impórtã'nte famfiiá feirense;João Marinho Falcão, destacado comerciante, pecuarista, -industrial, banqueiro e líder político, reunindo numa vida de
78 anOs uma edificante pauta de exemplos e preciosa folha
de serviços com que contríbuiU para o engrandecimento de
sua terra natal.
---Entre as homenagens que recebeu, cito as seguintes:
-da Prefeitura Municipal, sob a atual gestão do Dr.
João Durval Carneiro, ex-Governador da Bahia;
-da Associação Comercial de Feira de Santana;
- do Centro das Indústrias;
-da Maçonaria de Feira de Santana;
-do Rotary Clube;
··
-da Cooperfeira;
- do Setor Financeiro;
-do Sindicato dos Comerciãr1os;
-do Clube dos Diretores Lojistas;
- e de sua imensa família, composta de 13 filhos, 64
netos e 108 bisnetos, entre eles figuras de grande expressão
no ramo de atividade profissional que escolheram.
A homenagem foi simbolizada pelo livro de autoria de
ex-Deputado Federal João Falcão, intitulado "João Marinho
Falcão - A Vitória do Trabalho e da Honra", e o discurso
pronunciado em 12 de maio corrente, na Câmit.ra dos Deputados, pelo seu outro filho ilustre, o Deputado Federal José
Falcão.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, devo a este homem uma
grande reverência e um imenso tributo de respeito, admiração
e afeto. Dele tornei-me amigo, de quem sempre recebi demonstrações de estima e consideração.
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casei-me coni Hildete, tíiüca filha entre oS-deZ -filhos
cto primeiro casatnen'to, temos quatrO dos seus 64 netos~

e-

aos quais, desde pequenos, lembramos o exemplo de dignidade, trabalho e honradez do avô, que também era um homem
admiravelmente inteligente e espiritUoso-, deixando algumas
de suas tiradas no anedotário político e social da cidade, e
uma-·ctessas fof lembrada por um dos que discursaram na oca-

siãO.·

.

,

Quando o Presidente Juscelino visitou Feira de Santana,
em companhia qo Govern<~:dor A-ntônio Balbino,_ o _Pr~feitp,
era João Marinho, que ofereceu à Comitiva Presidencial um
concorrido e lauto almoço em seu palacete residencial.
António Balbino, filho de Barreiras, às margens do São
Fraricisco, fez a -apresentação infôn:ilal do Prefeito:
- Presidehte Juscelino, apresento~lhe o Prefeito Joáo
Marinho, um dos grandes tubaróes de Feira!
E a resposta cie João Maríilho veio na hora:
- Presidente, o que faz medo são as piranhas do São
Francisco!
Sr. Presidente e Srs. Senadores, finalizando desta Tribuna
do Senado Federal, quero também prestar a minha homenagem a este filho extraordinário de Feira de Santana, cuja
vida tem o carisma, o perfil, o repente, a criatividade e a
disposição para a iniciativa e o trabalho do espírito empreendedor do povo daquela região.
Por coincidência, ele nasceu a 13 de maio de 1893, filho
de Viriato Vasco Marinho Falcão e Alexandrina Marinho Falcão, no mesmo local em que no início do século XVIII surgiu
o primeiro povoa·mento em torno da antiga feira de gado
e produtos agrícolas, a Fazenda Santana ·dos O~hos dAgua.
Em sua memória, pelos exemplos dignificantes de vida
que deixou na Bahia, como um precioso legado de comportamento ético e de conduta moral, peço a transcrição, com
o meu pronunciamento, dos seguintes documentos alusivos
a esta significativa hOmenagem:
-Discurso proferido Pelo Prefeito d~ Feira de Sa~tan;t;
Dr. João Durval Carneiro;
---- - · · - :-Discurso proferido na Câmara dos Deputados pelo
Deputado Federal José Falcão;
-Discurso prOferido pelo ex~ Deputado Federal
Wilson Falcão;
- Discurso proferido pelo Tabelião _Antônio Manoe!
de Araújo, Governador do Rotary Clube de-Feira
de Santana;
-Artigos publicados no Jornal Feira Hoje:
"Feira de Santana presta homenagens ao ex-Prefeito
João Marinho Falcão'', edição de 13~5-93;
"Vitória do Trabalho e da honra", edição de
14-5-93.
"Câmara faz se_ssão especial para homenagear ex-Pre feito."
-Artigo publicado no Jornal A Tarde, ediçãq de
14-5-93, jntitulado "Centenário de João Marinho Fal cão" e a crónfca da coluna "Sociais'', intitulada "Centenário", sobre a vida do homenageado.
-Ordem das homenagens recebidas.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO
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CENTENÁRIO DE JOÃO MARINHO
O Museu EUgênio Teixeira Leal, Memorial do Banco
Económico, promove hoje, às 17 horas, palestra do Dr. João
Falcão sobre "João Marinho Falcão e o Desenvolvimento
de Feira de Santana", alusiva ao centenário de nascimento
do empresário feirense, personalidade de destacada influência
na vida económica e social daquela cidade. A palestra será
no auditório do museu, na Rua J. Castro Rebeilo, Oi~ Pelourinho.

CENTENÁRIO
Transcorre amanhã o centenário de nascimento do Sr.
João Marinho Falcão (foto), prefeito- de Feira de Santanade 1955 a 1959, e falecido em 1971, aos 78 anos.
.
Filho de família pobre, nasceu em Feira, -dedicando toda
a_sua vida ao deSenvolvimento daquela cidade, destacando-se,
além de político, como comerciante, industrial, banqueiro e
pecuarista.
Em comemoração ao eveht6, será proferida hoje, às 17
horas, uma palestra pelo jornalista João Falcão, ~eu filhq_l
no auditório do Museu Eugénio Teixeira Leal, no Pelourinho,
com exposição de um painel o homenageado. A programação
prosseguirá amanhã, em Feira de Santana, com uma sessão
solene promovida pela prefeitura às 17lioras, e a celebração
de uma missa na Catedral Diocesana de Sant' Ana, às 20 horas.
Na sexta-feira estão previstas mais duas ativid3des: almo=
ço de confraterni,zação dos descendentes e familiares de João
Márinho Falcão, no Clube de Campo Cajueiro, a partir--das
12 horas, e homenagem da Câmara Municipal de Feira de
Santana, às 20 horas. O lançamento do livro "Vida de João
Marinho Falcão" - Vitória do Trabalho e da Honra", de
autoria de João-Falcão, marcará, no sábado, dia 15, o encerramento das com~morações_ do centenário do homenageado.
Filho de Vi.fiato Vasco Marinho Falcão e Alexandrina
Ribe"ii-o FalcãÓ~ JOão Marinho Falcão não chegou a completar
o antigo curso primário. Órfão de pai aos quatro anos e de
mãe aos 17, aO-lado de sete irmãos menores, foi aprender
inicialmente o- ofício de alfaiate, profissão para a qual nãO
reVelou nenhuma aptidão. Trabalhou, a seguir, no comé~cio,
onde encontrou· sua verdadeira vocação, como caXeirO e \ria-_jante do armaZém de secos e molhados de um tio.
Inteligente, trabalhador e honesto, em menos de 20 anos
tornou-se um dos maiores comerciantes do interior do estado,
dirigindo a empresa "Marinho Santos & Companhia", por
ele fundada em 1927. Expandiu os negócios, criando novasempresas em Feira de Santana e em Salvador._ adquirindo
propriedades rurais e incorporando, ao lado de amigos, a
"Empresa de Carnes Verdes da Bahia", sucessora -da tradicional e poderosda "Empresa Amado Bahia", grande empório
de abate de gado em pé, em Salvador.
Exportando fumo e comercializando o gado em pé e_m
larga escala, adquiriu, em 1940, o controle acionário da pequena Usina Itapetingui, na região do Recóncavo, modernizando~a e transformando-a numa das maiores produtoras de açú~
car do estado. Em 1943, ingressou na atividade bancária, a
princípio como ·gerente do Banco de Administração e, poste~
riormente, como gerente do Banco da Bahia, quando este
estabelecimento de crédito adquiriU a patente daquele banco.
Em 1961 afastou~se do Banco da Bahia - foi homenageado
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pela diretoria, com a colocação do _seu retraio na sala de
gerência --para assumir a presidência do Banco Bahiano
da Produção S/ A, fundado por ele e familiares, em Salvador.
João Marinho Falcão destacou-se também na política,
sendo eleito prefeito de Feira de Santana, em outubro de
1954, derrotando dois fortes concorrentes e obtendo 45% dos
votos válidos. Candidato pela coligação dos partidos UDN,
PR, PDC, PCD e de uma dissidência do PSD,_ nada gastOu
para eleger-se, por considerar suspeito o político que gastava
dinheiro para conseguir um cargo.
~
Administrãdor austero, reVelou-elevado es[JíiítO público,
colocando os interesses do_munidpio·e da comunidade acima
de quaisquer o_utros, Ao (inal do _mandato, entregou ao sucessor uma prefeitura com exc!!\e.nte arrc~c.,dação financeira. sem_
dívida e com dinheiro em caixa, embora a tenha recebjd_o
com sérios problemas financeiros;-com os salários do funciona-,
lismo atrasados há quatro meses, devendo_ a fornecedores e
sem o menor crédito.
Homem bom, participou de quase todas_as entidades associativas e comunitárias de Feira de Santana, Como a M~ço
naria, o Rotary Clube -do qual foi um dos fundadores-?
a Santa Casa de Misericórdia, a Associação_ Comercial e a
Filarmônica 25 de_ Março. Ao falecer, a 29 de novembro de
1971, Feira de Santana lhe prcstou_as mai_s signifíaith'as e__~
comoventes homenagens.
Casado, em primeiras núpcias, com a Si" Adenil CostaFalcão, e, cm segundas, com D. Ana Müller Falcão.. deixou_
13 filhos, 51 netos e nove bisnetos, representando hoje cerca
de 180 descendentes._ São s~JJS filhos o ex-deputado federal,
Wilson da Costa Falcão, _o jornalista c ex~deputado federal,
João Falcão, o comerciante c eX-prefCíto de Feira de Santana,
Newton Falcão, Hildete Falcão Baptista (já falecidã), esposa
do senador e ex-governador: de Sergipe, Louriyal_Baptista,
o contador Nelson Falcão, c_ os_ comerciantes AntôniO Walter
(já falecido), José, Manoel, Luís c Carlos Falcão, qs administradores de empresa Alfredo Müller F;;~.lcão _e Alexandrina
Falcão Almeida, casada com o comerciante Jaime Almeida.
Entre seus hoje 64 netos e 108 bisri_~_tos_ encontram-se
médicos, advogados, engenheiros, economista,s, agrônomos,
administradores de empresa, jornalistas, veterinários, psicólogos, comerciantes, fazendeiros, funC-ionários, públicos, hoteleiros, comerciários, professores universitários, estudantes, dentre outras profissões, com atuação em Feira de Santana (a
maior parte), Salvador, Aracaju, Brasília, São P~ulo e Florianópolis.

Maio de 1293

seu cente~árto de_nascimeutu_. As hQmenagens estã() progra:madas para as 17 horas, no Salão Nobre dO- Fórum DesçiTi:. ·
bargador F.ilinto Bastos •. cq.m um pronunciamento do prefeito
João Ourval Carneiro. Nã. Qportunidade, Será entregue à família do _ex-prefeito uma placa alusiva ao evento. Ainda como
parte das homenagens, o jorhalista João Falcão lança o livfô
que conta a trajetória do político e_ emPresário. À noffé, ~·
partir pas 20 horas, se_rá celebrada missa em ação d~ gr;aç;:t~
na Catedral de Santana.
Para o prefeito João D_ufval. Ferra presi~ umcÍ-hort;'~ria-- gerri ~ um dós seUs filhos ma_is ilustres~ 9 ex~prefelto João
f\1a~inho Falcão foi uma lidera~Ça Política das mais expi:esSiV3.s'-.
e pautou sua vidã- pú.DHca -na seriedade e honradez. Segl)-ndo
João Durval, o ex-prefeito João Marinho Falcão sempre colocou os interesses maíores de FCirá de Santana-acima de interesSes pê-sSooaiS Oú'"'Políticó-paitidáiíos.· Essa foi uma- canlch~: ,.,
rística marcante ao longo da_s_~a ~ida ~_mp~csarial e poHHCa.
O amor de João Marinho Falcão a Feira ~t]ipre -est_ev~
primeiro plano.
.. ..,
Filho de fami1ia pobre, João Marinho Falcão nasceu_ em
Feira de Santana, dedicando toda a sua vida ao, desetwolvim~nto da cidade. Al~nl de políiico;destã.cou-se Conlõ ÇQrU"êrciante, pe_cuatista, industrial e banqueiro. Foi prefeito de Fe\rfl.
de 1955 _a 195_9, sendo cónsidetado o administrador que iniciou
a arrancada do desenvolviin~nfo dO município. João Marinho
Falcão morreu em 1971. aos 78 anos.
-- - -

elll

DISCURSO DO PREFEITO DE FEIRA DE
SANTANA, JOÃO DURVALCARNEIRO:
·~-

__ Hoje _e_ em nossos penátes, cumprim-os uma obrigaÇão
de rnilênios! Qual seja, a de reverenciar!, Na data de__seu
nascimento!, A memória de um de nossos mais dediq,dos
e jmportantes ancestrais: João Marinho Falcão.
"~o:
Le.mbram-nos os historiaaores que os antepassados sempre foram cultuados na idade_antiga, constituindo-se nos deuses domésticos dos pagãos. Na idad~ média_e~ na_ idade moderna, ao lado da história, da língua, da religião, da literatura.
da arte, das tradições, enfini. ao· patrimônio ·moral, éultural
e espiritual dos indivíduos chega-se ao conCeito de povo, distinguindo~se uma nação de outra.
__ A idéia de povo, independentemente de seu c.onceitQ __
democrático, traz à lembrança ós fatos e vivênda:s que conso-.
lidam e fortalecem a comunidade; estes influenciam na comunhão de interesses econômjcos e na çqnsolidação dos ~aços_
de parentesco espiritual e social, formando a união e a so-lidariedade que dá ao povo a consciência de um traço irrevogável
Feira Hoje
de permanência e destinação comum.
Feira de Santana, Quírita-feira, 13 de. )llaio de 1993 ..
- Feira de Santana u:az, como toda comunidade, esses_ traços que constituem o- seu património político, económico,
CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE
cultural e social, em todos eles somos capazes de identificar
JOÃO MARINHO SERÁ LEMBRADO
a ação benéfica. duradoura e profunda da figura iniàri'edõura
de João Marinho Falcão na formação de nossa cidadania,
O centenário de nascimento do ex-prefeito João Marinho
e cuja influência decisiva se entrelaça e se confunde com a
Falcão será lembrado hoje, durante homenagem patrocinada
hiStória: c o desenvolvimento de nossa terra. Ele marcou a
pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana. A programação
nossa sociedade com exemplos de honestidade e de austericomeça às 17 horas, no Fórum Desembargador Filinto Bastos,
dade, de despreendimeitto- e de dignidade, de inteligência
quando !? prefeito João Durval Carneiro faz um pronunciae de trabalho incansável em prol de sua terra e de sua gente.
mento. As 20 horas, na Catedral de Santana, será celebrada
uma missa em ação de graças.
Ele foi o patriarca de seu povo que o orientou e o conduZiu,
responsável pelo que sorrióS e algo do que seremos.
FEIRA DE SANTANA PRESTA HOMENAGENS
Se nos abstrairmoS de suãs qualidades em outros setores
AO EX-PREFEITO JOÃO MARINHO FALCÃO
de sua dignificante existência, para nos determos apenas na
A Prefeitura Municipal de Feira de Santana homenageia, _memória do administrador, vamos encontrar_ as_ características
hoje, o ex-prefeito Jo_ão Marinho F~jção, pela passagem do
do competente e probo hoffiem público que foi o homena-
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Também Feira de Santana, prova-o este evento, estima
Joãó Marinho Falcão, que o fez por merecer.
Em verdade, na raiz do progresso feiranse de_ encontram
tuição federal: os princípios da moralidade, da legalidade e
inteligentes e profícuas ações desenvolvidas pelo cidadão e
da impessoalidade, acrescido de um outro que se sobrepõe
pelo homem público, dizemos, sem receio, e por dever, exema qualquer componente jurídico ou legal: o do amor à terra
plar.
e à sua gente. Sua visão da coisa pública sempre foi a: do
administrador que defendia o erário a todo custo;-que não
Seja-nos, a esta altura, permitido lembrar um pouco da
se afastava da lei e que devia ser o prefeito de todos os feirenvida do homenageado.
ses, independentemente de qualquer colocação política.
Em dia sigriificativo da nossa História, -a-·13 de maio de
Foi a partir de sua gestão que se começou a pensar na
1893, nasCia, em Santana dos Olhos d' Agua, um menino,
grande urbe, nas obras de infra-estrutura que prepararam
a quem os paiS;Veriato Vasco Marinho Falcão e Alexandrina
a feira para o seu processo de desenvolvimento e para o bemMarinho Falcão, deram o nome de João. Cedo, muito cedo,
estar de sua população.
Órfão de Pai, na juventude perdeu a Mãe. Contava 17 anos.
João Marinho Falcão- nunca se serviu do poder, não se
Dura lhe forã, então, a sobrevivência. Iniciando-se como
curvou aos poderosos ou se deslumbrou com o fausto das
artífice·, foi na arte-do comércio, vocação de nossa terra, a
grandes metrópoles que visitóU. Para ele o que contava, na
"Comercial Cidade de Feira de Santana", que ·se tornou exíverdade, era o dever de servir, o trabalho, o amor a sua
mio e se realizOu.
gente e a sua feirinha, mais impórtán-te que qualquer megalóO quanto fez, por sT mesmo, e com seusJilhos, em particupolis do universo, ou citando Fernando Pessoa: "O rio de
lar, Feira de Santana sabe e aplaude.
minha aldeia é mais bonito que o Tejo".
-- - ----Empresário, fundou a firma Marinho Santos e Cia em
João Marinho Falcão, como exemplo de homem simples,
1927,
dedicando-se ao ramo de sccos_e molhados, conforme
humano e pai dedicado; como empresário probo e empreeno jargão da época.
dedor, e como administrador sério e competente deixou exemCompetente, perdoe-se~ nos dizer, fez do lucro, essência
plo marcante para todos nós c para os seus pósteroS.
do
capitalismo,
vetor de expansão económico-financeira, reinJoão Marinho Falcão marcou os nossos costumes, faz
vestindo-o, sempre, em atividades_ produtivas diversificadas
parte de nossa história -e tefá um crédito de eterna gratidão
nesta cidade, no Recôncavo e na Capital do Estado. João
de nossa gente.
Marinho passou a dedicar-se à criaç-ão, comércio e abate de
Ao concluir, lembro uma de suas mais autênticas manisgado bovino. Para tanto, adquiriu fazendas no sertão e assofestações de simplicidade, de amor e respeito ao próximo:
ciou-se, em Salvador, à "Empresa de Carnes Verdes da Ba"A causa que o homem tem realmente de livre é o coração.
hia", sucessora da tradicional e poderosa "Empresa; Amado
Ninguém deve interceder cm suas decisões".
Bahia".
Ainda na linha de fortalecimento da comercializ_ação
João Marinho Falcão foi como é a nossa cidade: simples,
de produtos regionais, dedicou-se, também, à exportação de
progressista, dinâmico e·acolhed_or. E, por isso, permanecerá,
fumo.
para sempre, em todos os nossos corações.
Em 1940 a agroindústria canavieira -do Recôncavo passa
a tê-lo como participante do processo. Adquire o controle
DISCURSO DO DEPUTADO WILSON FAL,
acionário da pequena "Usina Itapetingui" e a transforma em
CÃO:
.
modelo de orgnaização e eficiência, capaz de produzir meio
Tomamos a incumbência deste agradecimento, em nome
milhão de sacos de açúcar e dar emprego a 1.600 (Mil e seiscenda Família João Marinho Falcão, como rcmanescência simbótos), trabalhadores .
lica dos direitos da primogenitoi:'a. --. :- -À industrialização, em seguida, nos idos de 1943, incorporou João Marinho, às suas múltiplas atividades, o setor bancáDifícil tarefa, em todos os .sentidos.
· A propósito, o admirável escritor Machado de Assis afirrio. A esse tempo, Feira de Santana· possuía apenas a Agência
ma ser possível expressar com exatidão o raciocíniO;- os sentido Banco do Brasil. Começou pela as_sunção da Gerência
mentos, jamais.
-aOB3.nco de Administração, aceitando o convite do dinâmico,
No nosso caso, ·a razão e o coração se confundem nesta
progressista e saudoso Manoel Pinto Aguiar. Negociada, posteriormente, ao Banco da Bahia, ai permaneceu. Fora condihomenagem à memória de quem nasceu para o trabalho e
ção "sine qua" imposta pelo adquirente para concretização
a prática do bem; João Marinho Falcão;
A sua família, numerosa e dilatada no território pátrio,
do negócio. Esta a:_do Banco da Bahia. Eis-a de João Marinho,
reunida neste ato, presentes muitíssimos dos seus membros,
para continuar; não auferir salário mensal, pela impossibiem absoluta sintonia com o espírito elevado deste edificante
lidade, face a seus inúmeros afazeres, de dedicação integral
momento, se digna de ser feirense.
~ à- Gerência. Não llie era possível cumprir horário de funcioÉ Feira de Santana, razão de ser do homenageado, que
nário. Pactuou-se que- receberia, ocorrendo lucro, gratificaÇão
nesta hora esplende e resplende em sua nobre capacidade
de balanço. Durante cerca de 20 anos esteve à frente do Banco
de reverenciar aos po-rtadores de qualidades meritórias, em
da Bahia entre nós, notabílando-se pelo conhecimento dos
clientes - o cadastro estava em sua cabeça -, não se regisespecial os que a tiveram de berço.
Amar Feira de Santana era o forte de João Marinho.
trando, nunca·, prejufzo ao longo de sua profícua gestão. DeiRecorda-se, sempre que oportuno, o comentário feito, , xando, em-~1961, o Banco da Bahia, após lhe ser prestada
ao nosso lado, ante a grandeza monumental de Nova Yorque,
homenagem pela Diretoria, com a colocação de seu retrato
onde se achava em tratamento de saúde!
na sala da gerência das novas instalações, no ato inauguradas.
-"Tudo aqui é muitO bonito e bom. Mas eu só me
Afastou-se para assumir, co-mo assumiu, a Presidência-do Bansinto feliz em Feira."
co Baiano da Produção S/A por ele fundado, com os familiaQuanto afeto nessa manifestação!
res, em Salvador.
geado. A sua gestão como prefeito foí-carãctenzacta pelos

preceitos dogmáticos que marcaram, 40 anos depois, a consti-
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Essa a trajetória, na Síntese que o momento comporta,
do homem João Marinho Falcão, que se confunde, com se
observa, como a própria História contemporânea de Feira
de Santana-. Ele cresceu com a terra, a ~erra cresceu com
ele. - _
_ _
João Marinho possuí o segredo do uso do tenipo. É admirável comO pôde colaborar cotn todos os clubes _}ie serviço,
de entidades culturais, assistenciais e, mesmO~ e-sportivas, a
muitas presidindo, sempre com dedicação e efiCiência.
Não seria justo, cremos, encerrar o comentário sobre
o benemérito cidadão, que, por todos os títulos é o homenegeado, sem uma referência ao Chefe de Família, em tudo
e por tudo exemplar. Pai, não era severo cOm os filhos. Não
exibia manifestações externas de carinho. Toda _sua. tern,ura,
revelada, quando oportuno, em bondade_~- despredimento,
era interior, guardada para o momento imperativo da paterni-dade. Afeito, desde menino, como antes dito, ao trabalho
e com ele se construído e realizado não admitía qiie nenhum
filho ficasse sem trabalhar após a conclusão dos estudos. Eralhe preocupação constante que os filhos perseguissem saber.
Para tanto não discutia, ·nem poupava, ·quaisquer despesas
com livros_ e colégios. Nesse particular, queria sempre o melhor.
Se assim procedia em relação aos descendentes, de modo
diverso não o fazia, em dedicação e solidariedade aos irmãos,
cunhados, sobrinhos e demais parentes. Na_ alegria e na dor,
estava sempre presente.
Se assim o trabalhador, o empresário~ ·cotnó-ter·á-Siâo
e se portado o administrador público, o Prefeito de Feira
de Santana do longínquo quatriênio compreendido entre 7
de abril de 1955 a 7 de abril cje 1959?
.
. .
A razão desta fe_sta, patrocinada pelo Prefeitura de Feii'a
de Santana, decorre, entendemos, de um lado, da sensibilidade e da generosidade, da fidalguia e da amizade da 1~
Dama do Município~ a distinta Dr" Yeda Barrada-s Carneiro
e o Ilustre Prefeito, -o Eminente ex-Gove~nador João Durval,
e de outro, e_m seu embasamento, a postura, compostura e
ações de Governo do Prefeito_ João Mari!!~9· ~ua presença
na vida pública municipal foi uma exigência da Comunidade.
Compreenderam as lideranças políticas qtie era urgente ordenar os negócios municipais. Lúcidos, perceberam que tinha
à mão o homem certo para ingente tarefa._ ~oram em busca
de João Marinho. Os que com ele conviveram, nessa hora,
hão de recordar-se que não foi fácil convencê-lo a aceitar
o munus. A respeitabilidade de seu nome e._a soljdariedade
dos amigos e- do Povo de Feira, tornaram fácil a vitória.
Recordamos entre os acontecimentOs de!Sntém o seguinte
episódio, que bem diz da formação moral, da inteligência
e visão de futuro, de um autêntico homem público, de um
Estadista.
Nos idos de 1955, início de uma nova "Legislatura Municipal, um Vereador, o mais jovem dos Edis, teve como sua
primeira manifestação erri Plenário, uma Indicação ao Prefeito
João Marinho, no sentido de ser transformada em Prédio
Escolar, a Cadeia Pública do Distrito de. G_aroeleira,_posterioimente Ipuaçu, hoje João Durval Carneiro~ que era desnecessária e afrontosa para a põpUlação ordeira e trabalhadora,
enquanto o Distrito não possuía um UiiicO Prédio Escolar.
Apesar das dificuldades do erário público, diante da Justiça e significação da solicitação, Prefeito João Marinho atendeu imediatamente. Em pouco teffipo a Cadeia transformouse em belo Prédio Escolar, com duas salas de aula e demais
dependências, para gaudio da população e alegria e satisfação
0
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íntima do jovem Vereador, hÓje nosso Preteito, o Errrmente
ex-Governador João Durval Carrieiro· cujOs serViços .a_, Feira
e _à Bahia não se esgotarão no atual mandato. ·
Caráter, retid~o. competência, grandeza de gestos·passaram a implementar o_ comportamento dos que lidavam com
os interesses da Prefeitur~ ..Ente~de~4o -~ue-:o~ passado já
passara, o Prefeito João Marinh9, e~ te:rll!-os de pessoas e
atitudes, só admitia compfómisso com·o presente e õ futuro.
~;:tgar a quem trabalhava era uma sua_obc.e~~ã9. Daj pçr que,
de imediato, proV-idenciou o pagátnento do Euncionalismo,
com quatro meses de atra.so. Devia a Prefeitura 5 a.n.~~.-_de
energia elétrica, de_ igual modo, não tinham sid? liquidados
os débitos com fornecedor~ .. Fê-lo o p.pyo .P,~í1fclt_o. __ · No prime"iro áno da administração restabeleceram.--se as
finanças e o crédito da municipalidade. Ao final do mandato,
entregou ao seu sucessor uma Prefeitura cõrh gr'ande- arrec~
d,ação de tributos, sem nenhuma dívida~ cóm' bom saldb' ém
Banco e na Tesouraria. DeiXa·va; tarhbéfn', extraol-di'niíriO
acervo de obras nos Distrito~f:'na Sede, ress_altando-se áSU:ã
encanada, potente Estação _Abaixador_a de energia_-elétrica
de Paulo AfonsO, o dobro de unidades da ·rede esCOlar, a
cidade quaSe todacalçada,limpa e 15.705_,30 üi.etros·de-mei·ofio para disciplinar o arruamento.'
· · ·
· · ---- ,
Em João Marinho, alegraknos proclamar, o lado huritano,
estava sempre presente. Disso dá mosffa a implantação, da
Semana Inglesa_ e a concessão de Abono Familiar e todos
· ~- · ~-· · · · ·
· ··
os funcionários-mUniCipais.
Para concluir, no que tange ao Pie feito e â_ Pfifeitilra,
ressalte-se que nenhum funcionáriO foi ·demitido, ~anfendo
à todos nos respectivos cargos e funções.
_
.
Quantq a nome-ação,'só para o preenchimento de vagas.
COffi éXeffiploS ~de absolúta isençad fi 'perrhanente· fidelidade aos interesses- -do Povo,"João Marinho Falcão cumpriu
o mandato de Prefeito na trajet6ria "dos grandes líde~es,_ como
verdadeirO Varão de Plutarco. A boa semente de suas;Patrióticas ações tem _gern:linado, para o bem da boa e nobre·gente
feirense, ·qüe lhe tributa, neste Seu centenário de nasci'mentà,
pOr iriiciativa- dá Drà. Yedá e dO 'Prefeito"" João Durval, interpretando os sentimentos do funcío'nalis_mo ·e dirigentes ·e- da
Prefeitura, e do povo feirense esta tocante homenageni·.
Que aprendamos todos nós, no legado ético de l_o_ão Marinho, as lições de conduta, em especial na vida pública,· tão
amesquinhada nos dias atuaiS: Nele inspirada, Feira de Santana haverá de crescer e constituir-se, como se constitUi teiltro
económico dos mais importantes e das mais altas decisões
da política estadual. O futuro do n_oss_o EStado, pró~imo ou
remoto, será defiriido com a participação das lideranças Feirenses, conl destaque para o Dr. João Durval Carneír'o·,_a
quem agr~decemos na encarnação de quantos contribuíram
para ocorrência desta efemCride.
A todos buscando agradecer, que palavras dirigir ao dileto
professor Antônio Manoel de Araújo? AmigO distinto do saudoso João Marinho e sua Família, seu discussão é uma OCeano
de generosidade, de afirmação e de grandeza. Nós, que- nos
honramos de nossa patriarca, ficamos feliZes de ouví-lo. Creianos. Sua oração, reflete â justa, o-s nobilitantes sentimentos
do Povo de Feira de Santana.
Por fim, neste instante de saudade e veneração, elevemos
nossos pensamentos para que possamos, cheios de Fé e Esperança, construir a Feira de Santana de nossos sonhos:·a-"Feira"
querida de João Marinho Falcão, fraterna C! dinâmica, onde
todos os baianos e brasileiros se sentem em çasa, -vivem e
prosperam.
·L

o

Maio de 1993

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

·À gente t<alcão agradece, a Deus e a todos, ainda uma
vez, esse dia, cujas emoções ficarão guardadaS riã melnória
de cada um de seus membros.
Muitíssiino obrigado.

DISCURSO DO TABELIÃO ANTONIO MANOEL DE ARAÚJO, GOVERNA/50RDOROTARY CLUBE DE FEIRA DE SANTANA.
Podemos considerar momentos para agradecer, estes ora
vividos~ nesta cidade de Feira de Santana, com as comemorações do centenário de João Marinho Falcão, um dos seus
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presença de um homem de bem, que tivesse condições de
restaurar a credibilidade pública da comuna. Lideranças políticaLâa época, re~orrerama João Marjnho, que surgia como
pessoa indicada, por merecer a confiança e estima populares
e que se impunha pela respeitabilidade do seu nome. Consagrado nas eleições de 1954, encerrou o mandato de P-refeito
em 1958, dando à Feira, um período adminsitratiVo coroado
de pleno êxito, aplaudido por todos os partidos e por todas
as correntes políticas então existentes. Trouxe pat-a a administração pública toda a sua experiência e sabedoria da vida
empresarial e deu ao município o prestígio e o respeito, não
só_dos municípios mas, sobretudo das esferas governamentais
do Estado e da União. João Marinho entrava, assim, de modo
definitivo, na história da Feira. Foi irrepreensíVel no trato
da coisa pública. Exerceu, por muito tempo, uma vigorosa
liderança política, com a mesma pureza de princípios, com
as mesmas virtudes que marcaram e definiram o se_u comportamento na vida privada. Um líder político autéiltico. Jamais
usOu a ftinção de PrefeitO Có-iri.O íriStrumento-de preselitismO.
Não recuava diante de tarefas .difíceis. Não transigia- nem
fazia acomodações que ferissem a honra .e. a justiça.
Portador de inteligência priVilegiada, tinha sempre tiradas
de bom humor, nas conversas com os amigos; algumas famosas
que enriqueceram o anedotário político. Uma sempre lembrada:
O Presidente Juscelino Kubilschek viSitiv-a~Féiia
de Santana acompanhado do então Governador Anto~
nio Balbino. João Marinho, Prefeito, o recebeu, em
seu palaCete residencial, Com um laudo almoço. O Go~
vernador Balbino, como sabido era filho de Barreiras,
do São Francisco. Deu-se então o ·seguinte diálogo:
Balbino -....:...-Presidente Juscelino, apresento--lhe o Pre~
feito João Marinho, um dos grandes_tubarões de Feira!
João Marinho- (respondeu incontinente).
Presidente! O que faz medo, sâo as- piranhas do
São Fraricisco!
Senhor~s,
Para obternios o respeito da posteridade e para sermos
dignos do presente, devemos fazer jUs"tíçã â(]ueles qUe deram,
no pasSado, uma vida de amor e de trabalho, em favor da
grandeza de nossa terra!
Nesta linha de pensamento; Senhor Prefeito Doutor João
Durval Carneíró, V. Ex~- conVOca a sociedade feirense, na
condição de seu legítimo represenfante, para esta sessão solene, com a finalidade de reverenciar um nome que está presente, de modo indelével, na história da cidade, porque a
serviu, durante toda a vida- João Marinho Falcão!
A realização dessa solenidade comemorativa do CentenáriO de Nascimento do grande feirense representa uma medida de salutar importância, pela justiça e pela justeza que
encerra!
.
Muito bem, Senhor Prefeito!

maiores filhos! Ao exaltarmos uma vida dedicada ao -engrandecimento da terra, estamos cumprindo, não apenas um dever
cívico, mas, sobretudo, um ato de elementar jusiíç-á. João Marinho foi, sem dúvida, um marco na história
de Feira. Impõe-se que a sua v!da seja conhecida. refletida,
lembrada e exaltada, pelos admiraveis exemplos de que é
revestida, exemplos de trabalho, de honradez, de probidade
e, sobretudo, porque assinalada por um incondiciOilal amor
à terra.
A Feira, desde os seus primórdios, assentou no comércio,
as bases da sua evolução, do seu crescimento. Poderia me.smo
continuar, com a denominação antiga, do século passado,
de "Comei"cial Cidade de Feira de Santana" que estaria o
presente, em sintonia com o passado e com a sua projeção
para o futuro. No desenrolar desta predestinação históríca
de cidade comercial, durante um período de mais de sete
décadas, um nome se agigantou na atividade empresarial,
dando à cidade, uma incontestavelliderança, em todo o interior do Estado- João Marinho Falcão! Liderança de Feira,
dizemos bem, porque a punjança de suas empresas, contribui
para tornar a cidade um ponto de convergência para uma
vasta região, em todos os segmentos sociais.
Homem de origem humilde, teve, no trabalho, a única
e exclusiva força propulsora do seu crescimento económico.
Comõ comerciante, como banqueiro, como industrial, era implacavel no cumprimento dos deveres e dos compromissos
e mantinha a honradez e a probidade como linha de _comportamento, inflexível e impostergável.
João Marinho foi, sobretudo, um homem bom. Não somente os que privaram da sua amizade, como aqueles da
suas relações comerciais, como aqueles outros que a ele recorriam, nas horas difíCeis, todos enfim, encontravam nele, um
amigo sincero, um companheiro solidário, uma pessoa solícita.
Rico, não perdeu a humildade; prestativo sem ser vulgar;
corajoso sem jactância; enérgico sem ser arrogante; capaz
dos maiores gestos de solidariedade humana, sem cobrar compensações ou retornos. Impunha-se ao respeito e à admiração
de todos, pelo seu carater retilíneo.
Durante o longo período de sua atividade, João Marinho
foi um homem preocupado com a vida social de Feira de
Santa:rta, participando, estimulando e ou promovendo a fundação -de entidades de serviç"O e assistericiais. Vale destacar,
na sua vasta folha de serviços sociais, a fundação do Rotary
Antônio Manoel de Araújo
Clube, há 52 ·anos, entidade internacional nascida em 1905,
Fórum Filinto Bastos, 13-5-93.
com o lema: "Dar de si antes de peD.sar em· si".
Feira Hoje
O destino reservou a Joáo Marinho Falcão, para feliCidade de Feira e, para fixá-lo, em carater definitívo, nas páginas
Feira de Santana, sexta-feira, 14 de maio de 1993.
da história da cidade e na galeria dos seus grandes servidores,
o destino reservou-lhe a oportunidade de comandar a vida
CENTENÁRIO DE JOÃO MARINHO FALCÃO
política do município, com o exercício de um mandato de
Esta foi uma semana de mUitas e merecidas homenagens.
Prefeito. Vivia Feira, um período extremamente dificil na
Se vivo estivesse, João Marinho Falcão completaria ontem
sua vida político-administrativo. Todo o povo reclamava a

----~--~~-
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100 anOS. -de vida. Durante _o seu tempo de vida na terra,
dignificou .Sua ·passagerii- vitoriosa_ Com trabalho e honradez
e foi da maior importância nos des_tinOs de sua ·te-rfà; Feira
de Santana.
· O Feir& Noite & Dia, vai· contar em capítulos e reproduzir
com muito carinho~o .que disse seu filho João Falcão: "Vitória
do Trabalho e da Honra".
E no mais ... dr. Getúlio Barbosa nos conta sobre a saúde
em Feira de Santana e o que virá para a área no- Góverilo
João Durval; na seção Atualid_ades, as saudades de Arro_andQ
Bógus, a nova dinâmica de Renascer e um passeio pelo showbizz nacional e internacioilill; um passeio pela cidade, aniversários, casamentoS
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e a vidá de tJ.osSã. ·princesa~

CÂMARA FAZ SESSÃO ESPECJAJ.
PARA HOMENAGEAR EX-PREFEI'IO
As comemorações do centenário de nasçime_nto do em-.

presário e político João Marí_nhQ Falcão a<;ontecem_na.C;lmã.ra
Municipal de_ Feira de Santana· nesta sexta-feira, às 20 h o rãs,

em sessão solene solicitada pelo vereador Celso Pereira, sem
partido,. e presidida pelo vereador Qyama de FigUeiredo, na
presença de seus descende-qtes e convidados.
'
A seSsão sólene vat reverenciar a memória ·ctaquele- que
foi um rilaico na vida pública do município ·e um símbolo
para o mundo empresariaL O presidente da Casa da Cidadania, Oyarna de Figueiredo, acha que o feirense- fião podia
ficar indiferente à data, "poís os boils exemplos de cidadãosdevem sempre ser lembrados para que as geraçõe-s não esqueçam que a honestidade e o trabalho são fundamentais na
vida do lwmem ''. _
Logo após ao ato solene no plenário da Câmara de Vereadores, será Lançado o livro biográfico de João Marinho Falcão,
escrito por seu filho, jornialista João da Co:Wt" Falcão, onde
conta a trajetória deste menino pobre que se- tornou grande
empresário e respeitado político.
- -'Conta-se que João Marinho era avesso à política e só
aceitou concorrer ao cargo de prefeito por imposiÇão e por
necessidade de recuperar o prestígiO pOlítico do_ muni_ç_ípio.
Em sua famílía desfac3.r'am:se na política Wilson Falcão. que
foi vereãdor e deputado federal; Newton Falcão, que exerceu
o mandato de prefeito; Manoel Falcão, que foi vereador e
presidente da Câmara Municipal; João Falcão_ que teve militância partidária; e seu neto José da Costa: Fal~o Júnior,
que teve um mandato de vereador.

VIDA
João Marinho Falcão nasceu no dia 13 de maio de 1893
na fazenda Calumbi, filho de Viriato Marinho Falcão e Alexandrina Ribeiro Falcão. Menino pobre, não-concluiu o curso
de primário, tendo como primeiro emprego'-c5 de auxlliar de
alfaiate. Na vida empresarial foi comerciante, Industrial e banqueiro. Na vida comunitária destaca-se sua situação no Rotary
Clube de Feira de Santana, do qual foi fundador e seu primeiro
presidente.
PrefeitO de Feira de Santana, exerceu o mandato entre
os anos de 1954 e 1958. Sua gestão caracteri~ou-se -por negar,
a quem quer que fosse, tudo aquilo reconhecido como favores
pessoais ·e não benéfico para o município. Faleceu no dia
27 de novembro de 1971, aos 78 anos de idade.

Feira Noite & Dit.
Feira Hoje, sexta-feira, 14-5-93

. VITÓRIA DO TRABALHO E DA HONRA
Foi toda uma semana de comemorações, diga-se.; das
mais justas e cariri.hosas, pelo Centenário deste homem fantástico chamado João Marinho Falção, momentos do mais puro
agtor _e saudade _por aquele que teve uma passagem das maiS
marcantes pela vida de Feira de Santaria. E foi o seu filho,
João Falcão, autor de um livro que para mim representa ·uma
verdadeira obra prima, escrita por- uma inteligência- íriipar /
rechead~pela paixão ao_ seu ídolo maior, o" pai, que; Hfiri
muita propriedade designa Su"ã-vida como a "Vitória do Trabalho e da Honra''.
Conheci de perto este trabalhador incaD.sávet~ arrojado
e honesto que· tornou-se, em menos de 20 anos," um dos iriaíóres comerciantes do interior do Estado da B"ahia; ele que
analfabeto ~as letras_ mas portador do dom da vida e dos
negócios_", ':lCo'mplifihou 'e foi Uin"à aas alaVãilcils mestrãs "âO:
c~~-s~~~_nto ~e sua terra,_ Feira_ de S~ntana, a que, dedicou
todo amor e zelO, quer rios negócios p-ártiCulares ou à frente
de seus destinos, quando foi prefeito do Município.
._ .. __90sta0a de poder falar mais mU"itõ J;ri.iliS-àe João Mari:rihõ, mas- João Falc_ãÕ fez--iSsO'OOin ffiuita verdiide e proprie•
dade na edição "A Vida de João Marinho ·Falcão". É dele
que vou retirar passagens dessa história-repleta de bons exemplos, e passar para que você possa conhecer um poUco' da
grandiosidaÇc:_;_c!es!~ _homem pequeno de estatura física e enor:
me de estatura moral.
·
----~~ pait~r "de hoje e durante as ·semanas seguintes, v·ou
transformar em capítU.Jós ó -crue·exíste de mais ·atraente neSta
obra de amor e reconhecimento, e quero começar cOm aS
palavras de Raimundo Reis, num artigo publiCado no Jornal
da Bahia, com o título uum Homem Extraordinário".

e

João Falcão começa sua história contandQ_de ~Feira de
Santana na segunda metade do século XIX:
"Na.segunda metade do século passadO o_Município de
Feira de Santana despontava como _um promissor centro de
negócios. Tinha na Feira do Gado, realizada semanalm~nte
no Campo da Gamaleira, o ponto de partida para o que viria
a ser, em futuro próximo, a maior feira de gado e de produtos
agrícolas do Estado da Bahia, para a qual se dirigiam boiadas
do Piauí, Goiás e Minas Gerais.
A privilegiada situação geográfica fez dp município o
principal acesso para o S_ertão baiano e para o Recõncavo
e-destes para a capital, através da estrada de ferro Feira-Cachoeira, onde se tomava o vapor para ir à cidade do Salvador.
O comércio de gado e outros animais, sua pec_uána, a
lavoura de milho e feijão, as plantações de fumo exportado
para a Europa, o artesanato_ de_ ouro, couro e fibras, sua
produção de farinha de mandioca e de frutas ao lado_ dos
produtos e da riqueza das regiões _vizinhas, q_ue convergiam
para a grande feira, tornaram Feira de_Santaoa_u_m dos maiores
centros económicos da Bahia.
Seu clima salubre e agradável atraía forasteiros que _sofriam de moléstiaÇcomo a tuberculose e a pneumonia, e até
a anemia, e que para ela vinham em busca da cura. Era considerada um verdadeiro sanatório.
-A vila crescia e expâridia a sUa árti3. urbana, espalhada
ein tOrnO de quatro ruas principais: a rua Díreita (atual Cónse-lheiro Franco) que começava na Praça da Matriz e se prolongava até a outra extremidade da vila onde hoje se encontra
1

..

·----~-----
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a Praça Fróes da Motta; a rua do Meio (Manocl Vitorino
João Marinho Falcão é uma dessas figuras. Que infelize atual Marechal Dcodoro); a rua Senhor dos Pa~so_s e a
mente vão rareando na paisagem de nossos dias, tragada pelo
Praça do Mercado_(atual J. Pedreira), onde ficava localizada
sucesso fácil de uma_ sociedade perplexa, mergulhada na cor·
a feira livre_
nuCópia -doS prazeres inefáveis".
Este brilhante artigo de Raimundo Reis é datado_ de 21
A quarta artéria da vila era a rua de Aurora (atual Filinto
Bastos). Havia ainda a destacar a Praça da Igreja do_s Reméde setembro de 1978 e retrata com ·muita fidelidade o perfil
dios, entre a Rua Direita e do Meio, além dos diverso_s bairros
de João Marinho Falcão.
denominados ABC, Tanque da Nação, Olhos D'Água, Sobra,
Raimundo é muito verdadeiro quando diz ser João Marinho Falcão um tipo em extinção, "infelizmente vão rareando
dinho, Ponto Central; Tomba, Pedra do Descanso, CruzeirO,
na paisagem dos nossos dias ... "
com sua ~g_rejinha, e qutros. A população da vila era naquele
tempo qe quatro rn,il pessoas.• .aproximadamente.
__
Acontecimentos marcantes registrararri-sé neste período
da história do município. Em 1859, a vila reccbCu,-entre-Seis
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
há mais oradores inscritos.
-- --- -e sete de novembro, a nobilitantc viSita do Imperador Dom
Pedro)! e da Imperatriz D. Leopoldina, sobre a qual o poeta
A Presidência designa para a sessão extraordinária do
Godofr!!do Filho, flOSSO conterrâneo escreveu:
-·-senado Federal, anteriormente convocada, a realizar-se hoje,
às 18h30min, a seguinte
77 A_ viagem do Imperador a Feira foi mã.is de fruição,
de lazer, de satisfação de uma excitante cUriOSidade. Sua majestade desejava contemplar a feira enorme, as centenas ou
J)RDEMDODIA
milhares de cabeças de gado, os bois pachorrentos, os cavalos
de sela a vender, os arçôes: e loros usados nesta região, toda
-1-"
uma pequena orografía de selas c selegotes diferentes. Já
·Votação, em' turno único, do R~querimento n~ 435, d~
que vira o mundo doce do Rccôncavo, entreveria também
1993, de autoria do Senador José Fogaça, soliCitando, nos
o adulto sertão.
O nobre casal ficou hospedado no sobrado do riquíssimo
termos_regiment~is, a tramitaÇãO coi:tjunta_ c:l'? Projeto de ~ei
da Câmara n~ 156, de 1992, com os Projetas de Lei do Senado
Cel. ,Joaquim Pedreira de Cerqueira (onde é hoje o edífício
n~ 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, por tratarem de matérias
Mandacaru), transformado em Paço, onde o imperador permitiu na noite de_ sua chegada, depois do jantar, um b~eve beij~-. que yer~am sobre o mesmo assunto.
mão às famílias-mais importantes da vila.
A solenidade mais importante da visita foi o·Te- Deum
-2na modesta Matriz, tendo como_ pregador o Padre feirense
Votação, em turno único, do Requerimento no 456, de
José Cupertino de Araújo. O próprio imperãdõi' reTata em
1993, do Senador José Fogaça, solicitando, nos termos regisuas mçmórias:
mentais, a tramitação conjunta do Substitutivo ao ProjetO
"Visiteí ·as igrejas dos ReMédios e C3.pe"Ia- dos Passos,
de Lei do Senado n• 243, de 1991, de autoria da Senadora
com arcas dos lados, formando meias naves, pequena, mas
Marluce Pinto, c091 o Projeto de Lei da Câmara n~ 156, de
bonita e com pequeno jardim, tudo feito a expensas do Cer1992, por tratarem de matérias que versam sobre o mesmo
queira Pedreira".
assunto.
Em conseqüência desta v-isita c com a ajUda imperial
foi furidada, em 1864, a Santa· Casa de Misericórdia, onde
-3funCiõhã o Hospital Dom Pedi-o de Alcântara.- Logo depois, em 1868, foi fundada a Sociedade FilarmóDiscussão, em. turno único, do Parecer n"' 76, de 1993,
nica 25 de Março e, em 1873, a Filarmónica Vitória. A preda Comissão de Constituição, Justiça .e Çidadania, concluindo
sença dessas entidades musicais evidencia o acentuado intepelo indeferimento da sol,icitaÇão _do Supremo Tribunal Federesse cultural da comunidade feirense pela música. ral para que esta Casa do Congresso Nacional conceda licença
"Na próxima semana vamos saber "breve notícia das faprévia a fim de processar o Senador Esperidião Amin, conformílias Marinho Falcão ...
me dispõe o art. 53, § 19 , da Constituição Federal.
"Uma vida só se justifica no curso do tempo quando
-4consegue perpetuar o exemplo de seus feitos. Sendo louvada
em cânticos de admiração e orgulho por gerações i!lteiras.
Discussão, em turno único, do Parecer n"' 140, de 1993,
É aquefe Patrim.ônio de- g-randezas que os-fortes !~ga-rn à sua
da Comissão- de Constituição o, Justiça e Cidadania sobre a
terra e ao seu povo, no balanço histórico do ~eu ~i:t-al pereMensagem n• 161, de 1993 (n' 185/93, na origem), de 19 de
grino. É a herança marcada de lições e ensitiarriChlos que
abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúse integram no bojo das tradições do meio em-que ViVem.
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Muitos são os que nascem, vivem e morrem sem deixar~
António Fábio Ribeiro, para compor o Tribunal Superior" do
destarte, em sua trajetória o sinal colorido de uma identifiTrabalho, no cargo de Suplente _de Ministro Classista Tempocação. São cOmo estrelas distantes de um céu invisível. Outros,
rário, representante dos empregadores, no triênio de 1993
todavia, conseguem pelos seus méritos e qualidades ser o
a 1996, na vaga decorrente do término da investidura de Alfreponto luminoso numa constelação de verdades. Pelo que consdo Peres da Silva.
truíram e defenderam. Pelos obstáculos vencidos. Pelas idéias
que sustentaram. Pelos princípios morais que orieritarãm-a
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
caminhada. Pela fé que os aniiilou nOs instaifteS de temporal.
encerrada a s_essão.
Pelo trabalho que tiveram na subida. Pela fidelidade consigo
(Levanta-se a sessdo às 17 horas e 10 minutos.)
mesmo, em todos os momentos.
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Ata da 93a Sessão, em 19 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
EXTRAORDINÁRIA_
Presidência do Sr. Nabor Júnior
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Affonso Carriargb _ Albano Franco __ Alfr_ed_o_Campos _ Almir
Gabriel _ Álvaro Pacheco_ Amir Lando _ Aureç__Mello _ Bello
Pal'ga _Carlos De'Carli _Carlos Patrocinio _ Césai Di~..-- Chagas
Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _ Dario
Pereira_ Dirceu Carneiro_ Divaldo Suruagy _Eduardo Suplicy _
Elcio Alvares_ Epitácio Cafeteira_ Esperidião Amin _Eva Blay _
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Cãinata -- Gilberto MJrp.nda, -.
Guilherme Palmeira __ Henrique AÚneida _Humberto Lucena _
Hydekel Freitas _ Ir~m S<\fa-iva- _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas
Passarinho _ João Calmon _ João França _João Rocha __ Jonas.
Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Fogaça _ José Paulo Bisol _
José Richa _Júlio Campos_ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _
Juvêncio Dias_ Lavoisier Maia_ Levy Qias _ Lourival Baptista......
Lucídio Portella _ Luiz: __AJberto Oliveir~ _ M_ansueto de Layor _
Márcio Lacerda _Marco Maciel_ Mário Covas_ Marluce Pinto_
Mauro Benevides - MOisés Abrão- - Nabor Júnior .:_- Nelson

Cid Sabóia - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira - Jutahy
Magalhães - Nelson Carneiro - Elcio Álvares - Pedro Tei·
xeira - Josaphat Marinho.
Relatório
Relator: Senador Wilson Martins
_
O Senhor Presidente da República, por intermédio da
Mensagem n' 174, de 1993 (Mensagem n' 234, de 5 de maio
de 1993, na origem), submete à apreciação desta Casa, nos
t~rmos do art. ~ 11,_ § 1", da Constituição Federal, o nome
qo Dr. Geraldo Ag!J.iar de Brito Vianna para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de suplente de Ministro
Classis.ta Temporário, !ej)fesentarite dos empregadores, em
complementação ao friênio de 1992a 1995,-ila vaga decprrente
do falecimento de Osório Coelho Guimarães Filho, suplente
do titular Afonso Celso Moraes de Sousa Carmo ..
Nos termos do art. 52, inciso III, alínea a, da ConstituiçãO
Federal, é atribuída competência privativa ao Senido Federal
para aprovar, previamente, a escolha de magistrados, nos
casos estabelecidos pela Magna Carta.
- Ao relator compete, nos termos da alínea e, do art. 383,
do Regimento Interno, elaborar _relatório sobre a indicação

Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão- Ney Sua.ssun.a.Pedro Simon
Pedto Teixeira
Rachid Saldanha. Derzi _
Raimundo Lira-_- -RonaidQ Antgão- _R!_on.-•.n.Tf.to _ Ruy..Ba.celfl.r_ com dados soQre o candidato- que passará a constituir parecer com o resultado da votação, aprovando ou réje"itando
Teotônio Vilela Filho_ Valmir Captpelo __Wilson Martins_.
0 nome indicado.
Passamos, então, a relatar resumidamente as informações
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A lista de precontidas no um vitae do candidato.
sença acusa o comparecimento de 71 Srs. Senadores. Havendo
O indicado nasceu em 12 de outubro de 1944, na cidade
número regimental, declaro .aberta a sessão.
de São. Carlos, Estado de_ São PaulO, diplomando-se bacharel
Sob a proteção de Deus, iniCiamos_ noSsos trabalhoS.
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito
O Sr. 1 9 Secretário procederá a leitura do Expediente,
da Universidade de São Paulo (Largo de São Francisco), em
1967.
É lido o seguinte
Exerceu diversas atividades públicas e privadas dentre
EXPEDIENTE
as quais destacamos:
-Funcionário conCursado (escriturário) do extinto IAPI
PARECER
- Instituto de Aposentadoria e Pensões dos lndustriários,
lotado no Departamento Jurídico, de 1964 a 1966;
PARECER N' !54 DE 1993
-Advogou para diversas empresas, predominando a sua
Da Conüssão de Constituição, Justiça e Cidadania, atuação no contencioso trabalhista;
sobre a Mensagem n~ 174, de 1993, do Senbor Presidente
-Milita no setor de transportes há 23 anos, ininterrupda Repóblica, submetendo à aprovação do Senado Fede- tamente;
ral, o nome do Sr. Geraldo Aguiar de Brito Vianna,
-Subsecretário de Estado de Transportes do Rio de
para compor o TribuDai.
Janeiro, de 1990 a 1991;
- Secretário~Geral do SETCESP - Sindicato das EmA COmissão de Cõnst1tuiçã0, Justiça e Cidadania, em
votação secreta realizada em 19-5-93, apreciando o relatório
presas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo,
apresentado pelo Sr. Senador Wilson Martins (em anexo ao
de 1980 a 1983;
- Vice-Presidente Executivo da NTC- Associação das
parecer), sobre a Mensagem n' 174, de 1993, do Senhor PresiEmpresas de Transportes Rodoviários de Carga -(1gg3/1985);
dente da República, opina pela Aprovação da escolha do
Senhor Geraldo Aguiar de Brito Vianna para exercer o cargo
da FENATEC- Federação Nacional das Empresas de Transde Suplente de Ministro Classista Temporário, repieseiltante
portes de Cargas (1987/1989), e da CNT- Confederação
Nacional do Transporte (1991/1992);
dos empregadores em complementação ao triênio de 1992
a 1995.
-Juiz Çlassista de 1~Instância, representante dos empregadores, na 25• Junta de Conciliação e Julgamento de São
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.- Iram Saraiva,
Presidente - Wilson Martins, Relator - Ney Suassuoa Paulo, Capital (1983/1986).
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Atualmente exerce o Cargo de Secretário-Geral da Confe-

deração Nacional do Transporte (CNT), em Bras11ía- DF.
Estas as informações que julgamos necessário apresentar
aos Senhores Senadores, pois, nos termos regimentais e dada
a natureza da matéria apreciada, descabem, neste relatório,
maiores co.nsiderações.

Sala das Comissões, 19 de maio de 1993: -Iram Sarãiva~
Presidente -Wllson Martins,
O SR, PRESlOENTE (Nabor Júnior) - O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a .mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. 19
Secretário
·
·

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 479, DE 1993
Nos termos do art. 210 do_ Regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais, do Senado, dos discursos dos Minis-

tros Francisco Rezek e Luiz Octávio Gallotti na cerimônia
de posse deste último na Presidência do Supremo Tribunal
Federal e do Ministro Paulo Brossard na Vice~Presidência,
ocorrida no dia 12 de maio último.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1993. -Senador Marco
. - Maciel. (PFL - PE)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- De acordo com
o art. 210, § 1'?, do Regimento Interno, o requerimento será
-- - ---submetido ao exame da Comissão Dir_etora,

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento o>? 435,
de 1993, de autoriã-do Senador José Fogaça, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta
do Projeto de Lei da Câmara n' 156, de 1992, com
os Projetas de Lei do Senado n~~ 268, de 1991, 6 e
130, de 1992: por ti-<i.tarem de ma-térias que versam
sobre o mesmo assunto.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câmara
n~ 156, de 1993, passará à tramitar em conjunto coni OS Projetas de Lei do Senado n• 268, de 1991, 6 e 130, de 1992.
O SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n" 456,
de 1993, do Senador Jos~ Fogaça, solk:itaõdo, nos termos
regimentais, a tramitação conjunta do SubstituUvQ_ ao
Projeto de Lei do Senado n~ 243, de 1991, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, com o Projeto de Lei da
Câmara n" 156, de 1992, por tratarem de matérias que
versam sobre o mesmo assunto.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câmara
n9 156, de 1992, passará a tra:õiitar em conjunto _com o Projeto
. de Lei do Senado n' 243, de 1991.
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O S.R. PRESIDENTE (Nabor Júnior)~- Item 3:
DiSCUssão, em turno único,-do Parecer n9 76, de 1993,
da ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo
pelo indeferimento da solicitaçãO do SUpremo Tribunal Federal para que esta Casa do Congresso Nacional conceda licença
prévia a fiirl de processar o Senador Esperidião Amin, conforme dispõe o art. 53,·§ 19, da Constituição Federal.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aProvam queirám permanecer
sentados. ~Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará a devida comunicação ao Supremo
Tribunal Federal.
É o seguinte o pare~er aprovado:
PARECER N• 76, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidad3nia,
sobre o Oficio "S" n 9 2, de 1992, do Sr. Ministro,
Presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando
licença prévia do Senado Federal para que aquela Augusta Corte possa processar o Senador Esperidião Amin
Helou Filho, em virtude da imunidade processual de
que goza o referido parlamentar, nos termos § 1~ do
art. 53 da Constituição FederaL
Relator: Seitador-Wilson Martins
Vem a exame desta Comissão o Ofício "S" n9 2, de 1992,
do Supremo Tribunal Federal, em que _o seu Presidente, Ministro Sydney Sanches, solicita a li~nça prévia: do Senado Federal
a ci_ue alude aquela Augusta Corte para processar criminalmente o Senador Esperidião Amin, em face da denúncia contra o rp.esmo formula pelo Ministério Público de Santa Catarina:, pera-nte a 2~ Vara Criminal de Florianópolis, em 10 de
setembro de 1990, por delito de imprensa, figurando como
·vítima o Pro_curador-Geral da Justiça de Sar• 1 Catarina, Hipólito Luiz Piazza.- ----A ConstituiçãO- -confere_ ao Supremo Th~ 'lal Federar,
em seu art. 102, inciso· r, cOnipetência para proce. .-.ar e julgar,
-Originalmente, os membros do Congresso Nacio!lal. Estatui,
aiiia-a, no supracitado no art. 53,§ 1~, a necessidade de licença
para processá-lo criminalmente.
Os ctimes i"mputados ao denunciado estão capitulados
nos arts. 20 e 21, c/c o art. 23, incisO II, da Lei n9 5.250,
de 9 de fevereiro de 1967, tendo em vista os fatos ilarrac:los
Tia- Peça iniCiil em que o então candidato ao Senado, Sr.
Esperidião Amin Helou Filho é responsabilizado por ter assacada por intermédio da imprensa escrita contra honra do Sr.
Hipólito Luiz Piazza, Procurã.dOr-Geral da Justiça-do" Esiã.do
de Santa Catarina, acusãndo...:o, direta e frontalmente, de prevaricação, por lião haver processado criminalmente o Sr. Valdir Colatto, então suplente de Deputado Federal, por aquela
unidade da Federação, envolvido, por conclusão de Comissão
Parlamentar de Inquérita instaurado pela Assembléia Legislativa do Estado de Sa~ta Catarina. em iiregularidades-em
detrimentO do património público estadual.
· Confirmada posteriormente a eleiçãO para o Senado Federal do Sr. Esperidião Amih Helou Filho nas eleiçOes de
3 de outubro de 1990, tendo sido diplomado ~!D 23 do mesmo
més, fór"am os autos do Processo _encaminhados ao Supremo
Tribunal Federal, ante a circunstância Supra, para conhe-cer
o ;I.fl:e$~o. tendo O Procq_rador-Qeral da- República, quando
lhe foi concedida vista da matéria, ratificado .e subscrito em
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todos os seus termos a denúncia do MinistériO Público de
Santa Catarina.
Em 12 de março do corr~nte ~nõ_O Senador Espeiidião
Amín, tomando c_onbeG_hnepto dos termos do Of(ciq_ em apreço, oriundo do Supremo Ttibunal Feder&l, dirigiu ao Presidente desta Casa-, Senador Mauro Benevídes,_1,1ma, carta em
que solicita oportunidade de pedir aos seus pares a concessão
de licença prévia em questão, a fim_ ele ser dado prosseguimento ao processo respectivo.
-Na mesma data, ainda, encaminhou expediente ao Presidente desta ComissãO, o Senador Nelson Carneiro~ pedindo
a anexação da supracitada carta aQ processado, sobre o qual
ora nos manifestamos.
_
._
_
A imunidade parlamentar é assegurada pela Lei Maior
aos Diplomados pela Justiça Eleitoral, em face das peculiaridades das funções públicas pelos mesmos exercidas.
Pode-se, à primeira vista, c_ônslderá-la direito subjetivo
dos parlamentares. Po_rém, convém notar que_ a _imunidade
parlamentar tem em vísta assegurar" a participação democrática do povo no GOVerno; independente e plena, por intermédio de seus_ representantes no Congresso Nacional. Por
isso mesmo, não podem estes últimos ser tolhidos na lib_erdade
do exercício do mandato parlamentar, por suas opiniões, palavras e votos. Como o interesse juridicamente tutelado se confunde com a própria instituiçãO legislativa, entendem-os ser
inadmissível a renúncia das imunidades parlamentares.
Pedro Aleixo, em deterriiihado trecho de sua obra intitulada "Imunidades Parlamentares", considera ·que "a boa doutrina sempre foi a de que, exatamente porque não se trata
de privilégio pessoal, não tem o parlamentar a faculdade de
abrir não da autorização de sua Câmara, para ser preso, mantido na prisão, no caso de flagrante delito por ·crime inafiançável, ou processado o-hriinalmente", concluindo, ao final,
que a íinunidade pertence à Câmara, não sendo dado a ninguém o direito de renunciar ao que não é seu.
Ainda a nos socorrer, podemos citar Alcino Pinto Falcão,
que reconhece haver a doutrina melhor. recebido_ o ente_ndimento "de que o destinatário ilJ}ediato do institutO é à pr9priaCâmara interessada e não o seu membro, mero benefic~ário,
mas destinatário mCdiãfo:E que, por isso mesmo,-os princípios
informadores do instituto_ e coosagrados nó"S: _textOs_ não admitem a renúncia à imunidade. Para sustentar a sua tese, coincidente com a nossa, Alcino Pinto Falcão transcreve, ainda,
o entendimento a respeito da questão das imunidades, emitidas pelos doutrinadores alemães Gregor GeUer e Kurt Kleinrahn, segundo o qual "o consentimento da Câmara não pode
através da renúncia da imunidade por parte_do deputado ser
suprido, uma vez que a imunidade não é nenhum privilégío
do deputado, mas um direito-proteção da Casa. A vontade
do deputado interessado é juridicamente irrelevante (unbeachtlichr (grifo nosso). Citando o profess9r germâniCO Theodor
Maunz, o mesmo autor traz-nos a. seguinte lição: HA imunidade é um privilégio do Parlamento, não um direito dos deputados. Não cabe, pois, nenhuma renúncia -do deputado sobre
a imunidade, mas tarnbé_m nenhum direito a exigir gue- o
Parlamento não a suspenda". Nesse particular, revela-se muito
consistente o argumento da irrenunciabi_ljdade da ill!.u~~da_cte.
parlamentar, visto que não haverá de ser considerado pela
Câmara_a qual compete manifestar-se sobre a lice:qça~ o apelo
no sentido contrário~ com vistas à denegação do pedtdo. _
Releva notar, por fim, que pouquíssiniOs for_ani o_s legisladores-constituintes- no Estado_ Moderno que d1yorc~a_r~m~se
da técnica, sendo raros os casos de Constituiçç;es·que tQleram
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a disponíbilidade da imunidade por parte do parla~entadnt~
ressado, violando os princípios em que se baseta o própno
instituto.----_ -~ _
_ ---Em conclusão, a nossa opinião, a par ·da l.ftilização do
direito cOnsUetudinário _como fonte do direito escrifo, ~nOs
aponta o caminho do indeferimento d-a lícenç-1fSôlicitada:
Sala das Comissões, 31 de março de 1992. -Iram Saraiva Presidente -Wilson Martins, Relator- Carlos PatroCínio
- 'Ney Suassuna- Francisco Rollemberg - Epitácio Cãfeteira
- Alfredo Campos- João França- Eva Blay- Elcio Alvares
- Josapbat Marinho - Esperldião Amin (abstenção) -José
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 4:
Discussão, em turno único, do Parecer n9 140, de
1993, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre a Mensagem ri' 161, de 1993 (n' 185/93, na origem), de 19 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antônio Fábio Ribeiro para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante
dos empregadores, -::<:> triêoio -de 1993 a 1996, na vaga
decorrente do téonino da in-vestidura de Alfredo_ Perçs
da Silva.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r J únlor} ;___Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
- Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amiri:
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS ,.,- SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores,
a Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina,
em assembléia geral realizada no dia 16 de abril deste ano_!.
decidiu enviar um docume_nto intitulado "Protesto dos Contabilistas" ao Senhor Presidente da República.
A entidade colOca nesse documento a situação de desespero a que foram levados os profissionais- da categoria Com
o descalabro de seguidas medidas adotadas por dirigentes da
área económica, ou seja, adoção de seguidos planos ou cho~
ques, com resultados catastróficos para o acompanhamento
das atividades empresariais.
_
'
Apenas de 1986 para cá, tivemos mudada por três vezes_.
a denominação da moeda: cruzado, cruzado novo e CfllZ~~o,
antevendo-se, para breve, nova alteraçao- da denominãção
e do valor referencial, devido à necessidade de supressão de
três casas numéricas.
Sr. Presidente e Srs. Sen:;~.dores, p_eÇo que avaliem as
dores de cabeça que se antevêeni parã: os cõntãbilistãs_ com
a implantação de um novo padrão monetário para muitO breve. Tudo isso em bem _menos de uma década, ou ~~ja, em
menos de dez anos, o País terá cõnv1Vido cOm cfuco ·padrões
monetários diferentes: cruzeíro, Cruzado;~Cnizado Novo, novamente cruzeiro e o novo padrão a ser implantado.
Há algumas passagens do documento que gostaria de
citar:
"TOdos os anos, sobretudo a partir de 1985, convivemos com pacotes econ-ómicos e fiscais que não passaram de verdadeiros quebra-galhos, nunca chegaram a
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resolver efetiVamente os- problemas econômicos e sociais do País. ( ... )
Fomos transformados em verdadeiros empregados
do Governo, preenchedores de Darf, guias, declaração
do IPI, DCfF, DA, Rais, Dirf, Dier, calculadores
de tributos com um sem número de indicadores, como

BTN, BTNF, OTN, ORTN, TR, TRD, FAP,-UFIR,
UFIR-diária, IGPM - tudo isto pago pelos nossos
clientes. Para os nossos_ clie_ntes faze~os tudo o que
o Governo pede, menoS Contabilidade capaz de atendê-los nas suas reais necessidades, de modo que cheguem a suas mãos relatórios gerenciais úteis para toniã.da de decisões.
Todos os anos solicitamos que os benditos fOrmu-

lários para prestar declaração do Imposto de Renda
ou Rendimentos, inclusive de outros tributos, sejam
os mais racionais possíveis, e que sejãm progiiunadoS,aprovados e colocados à disposição com ariteOOdencfa
através das gráficas e papelarias, contudo isto não tem

sido atendido. ( ... )
Isto tudo sem falar na repetitiva história de todos
os finais de ano, quando se editam e revogam leis para
criar novos tributos. ••
·
Estes são alguns dos pontos abordados no Protesto dos
Contabilistas e com os quais não se pode deixar de concordar.
Realmente é de causar espanto o número de índices que convivem no âmbito das relações económicas brasileiras.
·
Por aí se pode ver, Sr. Presidente, que o esforço da desregulamentação, que vem sendo empreendido de algum tempo
para -cá, se não for bem conduzido, pode transformar as relações económicas a nível interno numa Babel irreversível, dificultando sobremaneira, como já vem ocofrendo, o trabalho
daqueles que descrevem a evolução da vida das empresas.
O Governo precisa regulamentar definitivamente a utilização dos índices de atualização monetária, quem sabe, com
a criação de um índice único, para reger as relações, tanto
para receitas e despesas do Governo como para as relações
entre particulares, já que não é possível dominar a inflação
que aí está no curto prazo.
Precisa também racionalizar os sistemas arrecadadores
da Receita Federal, da Previdência e outros e eliminar ou
simplificar documentos declaratórios, o que, por sua vez, facilitará e agilizará os trabalhos dos contabilistas e da própria
fiscalização oficial.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior) -Nada mais haven:
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhOs; designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
-

ORDEM DO DIA
-l-

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 13, DE 1991 COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 13, de 1991-Complementar (n' 223/90- Complêmentar,
na Casa de origem), que regulamenta o § 2• do art. 171 da
Constituição Federal, dispondo sobre a edição e o processo
legislativo das medidas provisórias previstas no art. 62 da
Constituição Federal, e dá oritias providências, tendo
Pareceres, sob n9 s 49 e ss; de 1991, da COmissão
_- de Constituição, Justiça e Cidadanía, }1? pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n,s 1 a 4-CCJ,
que apresenta; 29 pronunciamento: contrário às Emendas de
n" 5 a 17, de Plenário.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1992
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara

n' 20, de 1992 (n' 7.445/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que revoga o Decreto-Lei no;>
869, de 12 de dezembro de 1%9, e dá outras providências,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Valmir Campelo, em substituição à Comissão de Edu-

cação.

·

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 40, DE 1992 -COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 40, de 1992- Complementar, de autoria do Senador José
Eduardo, que regulamenta dispositivós constitucionais que
enunciam nonnas sonbre os pagamentos pelo Poder Público
a seus fornecedores de bens e serviços, assim como a executores de oras, e dá outras providências, tendo,
Pareceres sob n 95 266 e 369, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Económicos, 19 pronunciamento: favorável ao Projeto, com Emendas· que apresenta de n9s 1 a 3
- CAE; 29 pronunciamento: contrário às Emendas n9i 4 e
S, de Plenário.

--5REQUERIMENTO _N' 436, DE 1993
. Votação, em turno único, do Requerimento n9 436, de
1993, do Senador João França, solicitaD.do, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 55, de
1993, que disciplina o exercício da profissão de carregador
de bagagens nos aeroportos e dá outras providências, além
da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-Estrutura.

-6-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 74, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,

"3c" , do

Regimento Interno)
Discussãi, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara

n• 74, de 1993 (n• 4.562189, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que transforma as Escolas Agrotécnicas Federais em autarquias e dá outras providências-. (De-

pendendo de Parecer.)

·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 91, DE 1990
Discussãoy em turno suplementar, do 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 Criminais, ·
tendo
Parecer, Sob n9 134, de 1993, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
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-7PROJETO DE LEI DO SENADO N•l19,_Dfl 1992_
(Incluído em Ordem do Dia nos ~termos do art. 172, I, do
Regimento Interfl.O)
Discussão, em turno único, do-~rOje_tO,de Lei,do Sen_ado
n9 119 de 1992 de autoria do Senador Aureo Mello, que
cria o Parque Nacional das Anaviihan_as," tendo

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Se~_ador Pedro
Teixeira, lavOrável ao Projeto com Eniendas de n,.; 1 a 4,
que apresenta, em substituição à Corriissão de Assuntos Sociais.

-8PROJETO DE RESOLl]Ç_ÃO N• 33, DE 1993
Discussão, em turno_único, dç P_rojeto de Resolução n~
33, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n? 116, de 1993), q~e
rerratifiCa a ResOlução n9 54, de 1992, do Senado Federal,
que "autorizou a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito no valor equivalente a até oite-nta milhões
de dólares norte-ame_ricanos,junto ao Banco Interamericano
de DesenvolvimentO- BID, destinada ao fina_ndainento do
Programa de ModernizaçãO-TecnOlógica da Agropecuária na
Região Centro-Sul".
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minUtos)

(*)ATO N• 299/93 DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
_, O Presidente_ do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nç. 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Proces$0 n\' 0179/93-0, resOlve aposentar, vol_untariamente, Fernando Thomaz da Costa, matrícula
0839, Especialista em IridúStria GráfíCa LegíSEüiva/Análise,
Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos do
artigo 40, incisO III, alínea "a", da ConstituiÇão da Re-pública
Federativa do Brasil, combinado coni os artigos 186, inciso
lll, alínea 'a e 192, inciso 11, da Lei n• 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
Senado Federal, 3 de maio _de 1993.- Humberto Lucena,
Presidente do Senado Federal.

("'T Republicado por haver saído com incorreção no DCN, (Seção
II), de 4-5-93

·

··

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
SENADO FEDERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
·a Presidente da Associação dos Servidores do S~naclo
Federã1----:- ASSEFE~ convoca: os senhores associàdOs para
uma Assembléia Ordinãda, a realizar-se dia 26 de inaio de
1993, às 11:00 h (manhã), na Ala Nilo Coelho, Sala 06.
ORDEM DO DIA:
-- - Prestação de contas dO excércicio de 1992. ----:- Rui
Márcio de Almeida~ Presidente.
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LI-ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministro de Minas e Energia
- N9 151jg3,- encaminhando informações parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento nO?- 728, de
1992, de autorida do Senador Pedro Simoh.
1.2.2 - Requerimentos
- N• 480193, do Senador Albano Franco, solicitando
licença dos trabalhos da Casa no período de 25 a 31 do
corrente. Aprovado.
- N' 481193, do Senador Bello Parga, soliCitando li·
cença para tratamento de saúde no período de 10 a 14
do corrente. Aprovado.
- N9 482193, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando a tramitação- conjunta dos Projetes_ Lei da Câmara
n9 63/90 e de Lei do Senado n'? 128/92. por versarem sobre
matéria correlata.
-N' 483!93, do Senador José Paulo Biso!, solicitando
que sejam prestadas pelo Ministro-da Justiça as iilf.ormações que menciona.
- N' 484193, do Senador José Paulo Biso!, solicitando
que sejam prestada, pelo Ministro da Fazenda as informações que menciona.
1.2.3 - Apreciação de matérias
- Requerimentos n~ 475 e 476/93, lidos em sessão
anterior. Aprovados.
1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR, como Líder- Elogios à conduta pública da juíza Denise Frossard
e da ex-Ministra Yeda Crusius e considerações críticas a
respeito das declarações da ex-Ministra da Administração,
Luiza Erundina, ao deixar o cargo.

SENADOR EDUARDO SUPLICY -,- Neçessidade
de prosseguir com esclarecimentos_ sobre o ~·c(.!.SO Ode:-"
brecht" e sua repcrcusSao sobre a reforma ministerial.
1.2.5 - Comunicações
- Do Senador Albano Franco~ ·de ausência do País,
no período de 25 de maio a 7 de junho do corrente ano.
- Do Senador Almír Gabriel, de_ ausêncla do Pais
no perfodo de 19 a 23.do corrente.
1.2.6 -- Requerimento
-N" 485/93, do Senador Nelson Wedekin, solicitandó
que sejam prestadas pelo Ministro das Comunicações as
informações_ que menciona.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 74, de 1993 (n' 4.562189,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da_ República, que transforma as Escolas Agrotécnícas Federais em
autarquias_e dá ou_!:ras_ providªn9,as. Aprovado o Substitutivo após parecer de Plenário favorável, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e_Cidad_ania_, nos termos do Requerimento 487/93, lido e aprovado nesta opórtunidade. À Comissão Diretora para redação do vencido
para o turno suplementar.
- Redação do vencido, para' o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara
n• 74193 (n' 4.562189, na Casa de origem). Aprovado. À
Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei da Câmara n' B;de 1991- Complementar (n~ 223/90 __,_Complementar, na Casa de origem),
que regulamenta o parágrafo 2" _do art. 171 da Constituição
Federal, dispondo sobre a edição e o_ processo legislativo
das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição
Federal, e dá outras providência. Votação adiada para o
dia 18-6-93, nos termos do Requerimento n' 488193, lido
e aprovado nesta oportunidade.
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EXPED1ENIC!
CI!NTIIO QJIÁPKX) DO II!NADO PBDBJIAL

DIÁliJD DO OONQJII!IK) IIAC!OMAL
I a , _ IGit ••~illd.ulo da 11au o1o s..odo Poúral

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES, , .
Dirt:lOI.Otral do S.udo ·Pedera-1
. ...VACIEL DA SILVA MAIA

Din:mr Eac:.trvo
c:ARLUS HOMERO VIEIRA S()IA

Dir•ror Adail:il1ra1:2w
L~ IZ CARLOS BASTOS
Dírww JH•mrl
fi.ORIJ'<N AUGUSTQ OOU11NHO MADR.UGA

s.-rn1 """""''""""""""'""""''""""""""""'"'''""-----·-- CrS 7\l.OOO.OO

Dlrorar A<fjUID

Projeto de Lei da Câmara n' 10, ·de 1992 (n' 7.445/86,
na Casa de origem), de iniciatiVa- do Presidente da República, que revoga o Decreto-Lei n"' 869, de 12 de dezembro
de 1969, e dá outras providências~ Aprovado. À sanção.
Requerimento n' 436, de 1993, do Senaâor João França, solicitando, nos termos regimentais, que, Sobre -o Projeto de Lei da Câmara n_'? 55, de 1993, que disciplina o
exercício da profissão de carregador -de bagagens nos aeroportos e dá outras providências, aléin da Comis.são constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-Estrutura. Aprovado.
Substitutivo do _senado ao P:rojeto_ de Lei da _Câmara
n'91, de 1990 (n' 1.480/89, na Casa de origem), que dispõe
S?br: os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Aprovado.
A Camara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n' 119, de 1992, de autoria
do Sendor Aureo Mello, que cria o Parque Nacional das
Anavílhanas. Aprovado com emendas.· À Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Re_sOlução n~ 33 de 199~. que rerratifiCa
a Resolução_n,.._54, de 1992, do Senado Federal, que "autorizou a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito no valor equivalente a até oitenta milhões de
dólares norte-americanos, junto ao BanCo Interamerié:ano
de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamento
do ~regram~ de Modernização Tecnol6$ica da Agropecuána na reg1ão Centro-Sul''. Aprovado. A Comissão Diretora para redação final.
Projetode Lei do Senado n' 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, 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
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Carta do
Ministro Eliseu Resende ao Senhor Presidente da República, solicitando sua demissão da Pasta da Fazenda.
SENADOR ALBANO FRANCO - Solidariedade
do empresariado nacional ao Presidente Itamar Fraitco~
na atual crise económico-financeira por que passa o País.

SENADOR GARIBALD1 ALVES FILHO- Apelo
em favor do somatório das forças políticas do País em
apoio ao Presidente da República. Acerto da indicação
do Chanceler Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda.
SENADOR NEY MARANHÃO - Ação do Congresso Nacional, objetivando equacionar a crise brasileira.
Defesa de emenda apresentada por S. Ex~ a projeto oriundo
da Câmara dos Deputados, que trata do financiamento
das campanhas eleitorais.
SENADOR NEY SUASSUNA -Sugestão ao Supremo Tribunal Federal para que altere a Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, possibilitando a reformulação de
decisões absurdas de juízes~ alegando falta de regulamentação da matéria_. _
.
___
_----= ~
. SENADOR BELLO PARGA -SoiiCltanao da-Mesa
o envio do pronuncfameri.to dõ -S_r. Ney s:u_<ii:SSuna ao Presidente do Supremo_ Tribunal ,=-ederal. __
SR. PRESIDENTE - Providência que adotará em
acolhimento à suge~tão do Sr. Bello Parga.
SENADOR JULIO CAMPOS- Premência de compatibilização entre o direito interno brasileiro e o internacional visando a adequação à nova realidade internacional.
SENADOR JOAO FRANÇA- Necessidade de uma
política indigenista mais condizente com a realidade nacional e maior vigilância do Governo no concernente à ação
das missões estrangeiras infihradas nas comunidades indígenas.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Importãncia da modificação do perfil da dívida interna bt:asileira,
dado seu caráter inflacionário.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Situação dos empresários de máquinas agrícolas e agricultores de Santa
Catarina, em face de problemas surgidos na
comercialização de tratares e implementas agrícolas, fina-nciadoS pelo Finame.
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA -Entrega da
comenda "Ordem do Mérito Aperipê" ao ex-Ministro Angelo Calmon de Sá, em solenidade presidida pelo Governa_çlor de Sergipe, João Alves_Filho.
SENADOR DIVALDO SURUAGY- Desmantelamento do sistema educacional de Alagoas.
"
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SENADOR LUIZ ALBERTO OLIVEIRA- Rego:
zijo de S. Ex• com a criação 'de uma comissão incumbida
dos estudos para implantação de uma universidade federal
em Cascavel- PR, por determinação do Ministro Mun1io
Hingel, çla Educação e Desportos.
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Casa de origem) e de n• 26/93 (n• 2.460/91, na Casa de
prigem), sendo qtie aos mesmos não foram oferecidas

emendas.
1.4- ENCERRAMEN1'0
2- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
N" 53 e 54, de 1993

SENADOR RONALD.O ARAGÃO-'--Seminário Internacional de Integração Brasil-Bolívia-Peru, realizado no
último final de semana na cidade de Porto Velho-RO,
e as metas ali discutidas para o desenvolvimento harmonioso dos interesses mútuos.

3- ATO DO 1• SECRETÁRIO
N• 8, de 1993
4- MESA DIRETORA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6 -·COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

1.3.2- Coniunicação da Presidência

- Término do prazo para recebimento de emendas
aos Projetes de Lei da Câmara n• 7/93 (n' 3.067/92, na
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Ata da 94a Sessão, em 20 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior e Lucídio Portel/a
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O Expediente
lido vai à publicação. ··
· ~
···· ~
Sobre a mesa, re(jueririlento qti.é será lido pelo Sr. 19
Affonso Cllljlárgo _ Albano Franco _ Alfredo Çampos _ Amir Secretário.
·
.
Lando _ Bello 1\'""s• _Cid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _
É lido ~ a~rO~ado o segulnté
Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Eduardo Suplicy _ Elcio
Alvares _ Epitácio Cafeteira ~~ Esperidião Amin _ Eva Blay _
REQUERIMENTO N• 480, D.E 1993
Flaviano Melo _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Clliilata _
Senhor Presidente:,
Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _
Solicito, nos termos da Constituição Federal (art. 55,
Huml>erto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva ~Irapuan item III) e do Regimento Interno do S.en~ado Federal (art.
Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ João França _ João Roeha _ 43, inciso II), que seja considerado como licença autorizada
José Fogaça _ José Paulo Biso! _ José Richa _ Júlio Canlpos _ o período de 25 a 31, do corrente mês, onde me ausentarei
Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier· dos trabalhos da Cas:;a, para breve viagem ao exterior. a fim
Maia _ Levy Dias _ Lourival l\aptista _ Mansueto de Lavor _ d_e_participar, em Paris-França. da assinatura e celebração
Mareio Lacerda _ Marco Maciel _ Marluce Pinto _ Mauro de convênio entre a CNI-Senai e a Unesco~ bem como partiBenevides _ Nabor Júnior _ Nelson Wedekin _ Ney Maranhllo _ cipar da so~ Conferência Inteinadonardõ Trab_alho, no_ períoPedro Simon _ Pedro Teixeira__ Rachid Saldanha Derzi _ Ronaldo do de_l9 a 7 do próximo mês de junho,- a ter lugar na sede
da OIT, ein Gerie~ra-Suíça, Onde, no dia 3-6, irei proferir
Aragão _ Ronan Tito _ Teotônio Vilela Filho _ Wilson Martins.
disCurso no Plenário do referido Encontro.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista de preSala das sessões, 20 de maio de 1993. -Senador Albano
sença acusa o comparecimento de 52 SrS. Senadores. Havendo
Franco.
número regimental, declaro aberta a sessão.
TERMO ADITIVO Q\JE ENTRE SI CELEBRAM,
Sob a proteção de Deus, inicianfós rioSs_oS trabalhos.
POR UM LADO, A CONFEDERAÇÃO NACIONAL
O Sr. l!> SecretáriO-piOcederá à leitura do Expediente.
DA INDÚSTRIA E O SERVIÇO NACIONAL
É lido o seguinte:
~
·· ~
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (DORAVANTE)
DENOMINADOS CNI/SENAI) E, POR
EXPEDIENTE
OUTRO LADO, A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA A EDUCAÇAO, A CI:ÊlNCIA
AVISO DO MINISTRO DE MINAS E ENERGiA
E A CULTURA
Aviso n9 152/93, de 12 de maio .corrente, encaminhando
(DORAVANTE DENOMINADA UNESCO)
informações parciais sobre os quesitos constantes_ do Requeri~
Considerando o acordo de Cooperação Técnica assinado
menta n<? 728; de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon.
pelo Governo do Brasil e a Unesco em 1981;
As informações foram encamlrihadas ao requerenConsiderando o acordo de Cooperação em Matéria de
te. O processo ficará na Secretaria-Geral da Mesa
Formação de Recursos Humanos assinado entre o Senai e
a Unesco a 10 de iunhode 1992;
aguardando complemento das informações.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
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CLÁUSULA V
Considerando a decisão da CNUSenai c da Unesco em
Considerações finais
operacionalizar o Acordo acíma citado, através do desenvolvimento de açõcs específicas de interesse _de ambas as partes;
Este Termo Aditivo entrará em vigor a partir da data
Considerando o desejo de .aprimorar e fortalecer_,açõe_s
de sua assinatura pelo Presidente da CNI e do Conselho Naciode desenvolvimento de recursos humanos*_captação, intercâmnal do Senai e pelo Diretor-Ge·ral da Unesco.
bio e difusão de informações nas áreas de atuação· das partes;
Estando as Partes devida1Tlente acordadas, firma-~e o preO Presidente J:ta CNl ~ do Conselho _Nacional do Senai _ sente Termo Aditivo em dois 9riginais, sendo um em portue o Diretor-Geral da Unesço__concordam em __c_eleb.rar o preguês c u~ em francês, aos viilte e oito dias do mês de.m;aio
sente termo aditivo, de acordo com as disposições que se
de 1993.
seguem:
AlbaD.o do Prado Pimentel Franco, Presidente da CNI e do
.Conselho NacioÕ.al do S€:nar.-·Testemunhas:
CLÁUSULA!
Alexandre Figueira Rodrigues, Dii"etor-Geral do Senai
Dos objetivos
Federico Mayor Zaragoza, Diretor-Geral da Unesco
O presente Termo Adi_tivo teni éómo objetivp principal
Miguel Angel Enriquez, Representante da Unesco no Brasil.
o planejamcnto e a instalação do Centro Internacional de
Informação, Formação e- Transferência de Tecnologia, que
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Aprovado o refuncionará como pólo de formação assiin tamhém como unidaquerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
de concentradora e irradiadora de informações tecnológicas,
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. ·
com abrangêncía naciõáal e internacional, com especial ênfase
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
para a região de América Latina e Caribe nas áreas de EducaSecretário.
çãb, Trabalho e Tecnologia.
É lido o seguinte:
O Centro visa, ainda, ao intercâmbio, gerenciamento,
Brasília, 2_0 de maio de 1993
processamento e disseminação de informações que permitam
aos seus usuários· desenvolver ações de gerênç:ia, absorção
REQUERIMENTO N• 481, DE 1993
e transferência de tecnologia.
Nos termos do art. 43, inciso I do Regimento Interno,
requeiro seja: conSiderado de licença para tratamento de saúCLÁUSULA II
de, conforme atestado médico anexo, o período de 10 a 14
Das responsabilidades
do corrente mês.
. A fim de assegurar os resultados desejados, cada parte
Sena~or.Qello Parga_
convenente assumirá responsabilidades, -conforme segUe:
o
sR:
PRESIDENTE
(Nabor
Jiíníor)C::...
i:.Y requeiimento
a) a CNI/Senaí fornecerá apoio tecnicó e administrativoestá devfdamente instruído com o atestado médico previsto
logístico nece_ssário à jriiplantação e pleria operação do Centro
no art. 43, incísO I, do Regímento Interno.
Internacional de Informação, Formação e TraQsfe.t;"ência de
. Em vOtàÇão o requerimento.
Tecnologia;
Os Sr~r.--selladores que o aprovam queiram permanecer
b) a Uncsco, por sua vez, proporcionará aSsistêii.da ciensentados. (Pausa.)·.
tífica e técnica e o devido apoio gerencial para a consecução
Aprovado.
__
_
dos objetivos propostos..
Aprovado o requerimento, fica cOilcedida a licença solicitada.
CLÁUSULA III
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V
Das responsabilidades fimmceiras
Secretá:fio.
As responsabilidades financeiras de ambas as Partes ficaÉ lido o seguinte:
__
rão assim distribuídas:
a) a CNI/Senai contribuirá co_m um montante de
REQUERIMENTO W482, DE 1993
US$120,000 (cento e vinte_ mil dólares, o qual constituirá uiil
"Trust Fund" a ser utilizado para custear a assistêncía técnica
Senhor Presidente,
preparatória do projeto. assim como para cobrir despesas com
Nos termos do art._ 258, do _Regimento Interno, solicito
a tramitação conjunta dos PLC n• 63 de 1990 e PLS n• 128,
as atividades preparatórias à implantação do_Centro;
de 1992, por versarem de matéria corielata_.
b) a Unescu oferecerá dentro de suas_ possibilidades, asSenador Jutahy Magalhães
sislêntia técnica para a preparação e implementação do projeto, estando também a seu cargo o gerenciamento administratiO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requenmehto
vo-financeiro dos recursos financeiros envolvidos, segundo
lido será :Publicado e posteriormente incluído na Ordem do
os seus regulamentos em vigor;
Dia, nos termos do art. 255, inciso II, letra c, n" 8, do Regic) a CNI/Senai e a Unesco envidarão esforços conjuntos
mento Interno.
no sentido de identificar e obter recursos adicionais para a
Sobre a.mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
implementação das demais atividades do projeto.
1"' Secretário.
São lidos os seguintes;
CLÁUSULA IV
REQUERIMENTO N• 483, DE 1993
Considerações complementares
Quaisquer providências adicionais nãO-previstas neste
Termo Aditivo _serão objeto de entendimentos mútuos através.
de troca de cartas entre as Partes.

Senhor Presidente,
NOs termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, combina.do com_ o previstO_ no art. 50,
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§ 29 , da Constituição Federal, requeiro a V. Ex\ se]anlJ?.ieSt3,;das pelo Ministro da Justiça as informações a seguir expOstas:
L

relação disciiri11ri:ada de todos os itens que Compõem

a remuneração dos cargos ou empregos de provimento efetivo
da Pi"ocuradoria-Geral da República e da Polícia Federal,
bem como os valores de retribuição dos cargos_ em cotnissão
e das funções gratificadas, referentes ao mês de abril de 1993;
2. quais os atuais direitos e vantagens pecuniáriàs dos
órgãos referidos no item 1, inclusive para efeito de aposentadoria e disponibilidade, c como são calculadas essas vantagens?
3. Em qual órgão oficial de publicação se efetivaram,
e- em que datas foram publicadas as tabelas requeridas no
item 1 deste Requerimento e quais as normas legais que serviram de fundamentação para a concessão dos direitos e vanta·
gens requeridos no'item 2?
Justificação
A falta de critérios no âmbito do Poder ExecutiVo, beneficiou consideravelmente algumas cat<:gorias funcionais em -detrüneilto de outras e essas distorções injustas têm "gérado conflitos de t.oda ordem, contráriOs aos iittereSSes e-à -diciência
da Administração Pública.
Vários são os pro jetos de lei que têm tramitado no Senado
Federal, reqJnhecendo ou concedendo direitos e vantagens
aos servidores públicos federais, civis e militares, com fUndamento no princípio da isonomia.
Temos constatado significativas distorções_ na remuneração dos servidores da Procuradoria-Geral da República e
da Polícia Federal em relação ao restante dos servidores da
estrutura 9-dministrativa do_ Poder Executivo, chegando a situações as mais absurdas de um órgão para outro, que exigem
s_oluções.dentro de critérios de correção e justiça.
As informações postuladas através do presente Requerimento são, portanto, de fundamental importância para examfnarmos, discutirmos_ e votarmos os projetes de interesse do
·
funcionalismo público- federal.
Em face do exposto, aguardo que sejam prestadas, no
prazo regimetital, as informações solicitadas.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1993. - Senador José
Paulo Biso!.
(Ao exame da Comissão Diretora)
REQUERIMENTO N• 484, DE 1993
Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 216 dO ReglOientÕ
Interno do Senado Federal, combinado com o ·previsto no
art. 50, § 2"', da Constituição Federal, requeiro a V. Ex\
sejam prestadas pelo Ministro da Fazenda as ~eguintes info~mações:
·
1. relação discriminada de todos os itens que cOmpõem
a remuneração dos cargos ou empregos de provimento efetivo
da Secretaria da Receita Federal, do Banco Cetlftã.l do Brasil,
do Banco do Brasil S/A e da Caixa Económica Federal, bem
como os valores de retribuição _dos cargos em comissão e
das funções gratificadas, referentes ao mês de abril de 1993;
2. quais os alifãíS-direitos e vant3ge-D.S pecuniá:fiãS dos
órgãos· referidos no item 1, i.'"lcfusive para efeito de apOsentadoria e disponibilidade, e como são calculadas essas vantagens?
3. Em qual órgãO ofiCial de publicação se efetivar:im
esses direitos e·vantagens, e em que datas foram pubiicadas
as tabelas requeridas no item 1 deste Requerimento e quais
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as normas legais que serviram de fundamentação para a concessão dos direitos e vantagens requeridos no item 2?_
Justificação
A falta de critérios para estabelecer a remuneração dos
cargos e empregos no âmbito do Poder Executivo, tem beneficiado consideravelmente algumas categorias em detrim~nto
de outras e essas distorções injUStas têm genldo conflitos de
toda ordem, contrários aos interesses e à eficiência da Administração Pública.
Yários são os projetas de lei que têm tramitado no_Senado
Federal, reconhecendo 'ou concedendo direitos e vantagens
aos servidores públicos federais, civis e militares, com-fundamento no princípio da isonomia.
Temos constatado graves distorções nos salários- pagOs
aos servidores da Receita Federal, do Banco Central do Brasil,
do Banco do Brasil e da Caixa Económica Federal em relação
ao restante do contingente dos servidores que prestam relevan--tes e indispensáveis serviços à estrutura administrativa do Poder Executivo Federal, chegando a situações as mais absurdas
de um órgão para outro, que exigem solUções urgent~s e ina-: _
-- diáveis dentro de critérios de correçãO e justiça-.· · _As informações postuladas através do presente Requerimento são, portanto, de fundamental importânCia para examinarmos, discutirmos e votarmos os projetes di interesse de
todas as categorias que servem o poder público, no Brasíl.
Em face do exposto, aguardo que sejam prestadas, no
prazo regimental, as informações solicitadas.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1993. - Senador José
Paulo Bisol.
(Ao exame da Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os requerimentos lidos serão~ despachados à Mesa para decisão, nos termos
do art. 216, inciso III, do Regimento Interno.
OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em sessão anterior foram lidos os Requerimentos n\)S 475 e 476, de 1993,
dos Senadores Almir Gabriel e Eva Blay, respectivamente,
solici~ando, nos termos do art. 40, § 1'~, do Regimento Interno,
autonzação para se ausentarem dos trabalhos da Casa, nos
períodos que mencionam. Os requerimentos deixaram de ser
votâdos naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação-o Requerimento n" 475, de 1993.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n 9 476, de 1993.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
~- Aprovado.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há oradores
inscritos.
Con~_o a palavra ao nobre Senador Irapuan Cõsta Júnior, como Líder do PP nesta Casa.
-O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP - GO. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, se V. Ex~ me permitir, Sr. Presidente, vou usar
este microfone para falar de mulheres, de três mulheres, mais
especificamente.
A primeira delas é a S~ Denise Frossard, Juíza Titular
da 14~ Vara Criminal do Rio de Janeiro. Essa senhora vem
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dando a es_ta Nação um exemplo extremamente dignificante
de honestidade, de correção, de desassombro, e eu rendo
a ela as minhas melhores homenagens, por sua postura ereta,
por soa espinha retilínea ao defender a .tust_iça, -ao combater
a contravenção que campeia há algumas dezenas de anos neste
País, sem que ninguéiri-te"nha feito absolutamente nada de
sigTiiflc3t'i\io. -- -~---·
Nós, homens, principalmente os presentes neste pleilárii:i,
deveríamos todos render a ela as nossas maipres_ homenagens,
nós que, ao longo dos milêniOS, serilpre fofnóS._ãpoi:tt~dos,
ou chamamos para nós mesmos os exemplos de co1agem,
de desassombro, de defesa do que é ceito e honrado.
Desta tribuna, tão importante para a democracia brasileira, quero prestar a minha melhor home:oagem à Dr• Denise
Frossard c estender a ela todo o preito de respeito e de consideração- que me é po-ssível.
Gostaria, táinbém, de cumprimentar pela sua postura
absolutamente digna, quando deixou o GôVefno, aS~' Minis:.
tra Yeda Crusius. Acho que saber subir auma pOsiçãO elevada,
como é a posição de Ministra~ é fáCil para qualquer um. Saber
descer do pedestal do Ministério é algo -vejo eu - , princi~
palmcnte pelo exemplo de ontem, extremamente difícil e,
por isto, rendo as minhas homenagens à Sr" MiniStra Yeda
Crusius que, com uma -elegância extraordinária, soube deixar
o Ministério que oCupOu condignamente 3.6" longo de cem
dias, sem nenhum tipo de ataque aos seus colegas ou ao Presl-·
dente da República-. Repito, aqui, a -deClaraÇão da Ministra,
para que fique bem gravada na mente dos Srs. Senadores,
-. -- - quando deixou o seu MínistéfiO. -- -- O Sr. Mauro Benevides- Permite:m_e V. Ex~ um aparte?
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Ouço o aparte
do nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Senãdor b:apuan, V. EX' inicia
o seu discurso erialteccndo uma juíza Uo Rio de Janeiro, pela
postura, que V. Ex~ reco_nheceu ter sido retilinea, na punição
a contraventores d_o Estado do_ Rio._ Realmente, a repercussão
desse fato na vida judiciária brasileira, ganhando espaços na
grande imprensa nacional, fez com que admirássemos a coragem, a altivez com_ que aquela magistrada integérrima cumpriu
o seu dever, exercitando, portanto, uma prerrogativa i"nereilte
ao Poder Judiciário: No __ que tange à Ministra Yeda CrusiU.s,
realmente, lamentamos a sua ausência da equipe do Governo
Itamar Franco. Ela esteve, praticamente-, apenas por três meses, mas deixou, sem dúvida, a marca da sua personalidade,
procurando defender exatamcntc aquelas atribuições da sua
Pasta - a do __ Planejarriento~ Rec.ordo~me que, naquele dia
28 de janeiro;-quando a Ministra se investira nas eleVadas
funções de Ministra do Planejamento, ouvimos, no seu pronunciamento, a afirmação dos propósitos que buscaria cumprir
como integrante d_o primeiro escalão governamental. E nos
cantatas, mesmo raros, bissextos, que mantivemos com a Ministra -já ali não majs como Presidente do Senado Federal,
naquela solenidade de 28 de janeiro, maS-Como "Líder do
PMDB- procuramos r-ecolher_ a Lmpressão de que elã desejava, efetiVamcnte, colaborar para o êxito da gestão Itamar
Franco. Daí por que quarido ela se afastou do GOveriiO, por
razões que foram interpretadas, naquela ocaSião,- Cômo um
descompasso entre o Ministério do Pl.a_:®jamento e o Miqistério da Fazenda, eu expedi um telegrama à ex-Miriistra reconhecendo o esforço que ela despendera em favor dQ próprio
País. Portanto, agora qüe ela não é mais Ministra de Estado
- recolheu~se a sua condição de ProfeSsora Titular da Uni ver-
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sidade do Rio Grand_e do Sul_ -:._d-esejo também expressar
a mesma admiração que V. Ex~. neste instante, faz questão
de ressaltar na tribuna do Senado Federal.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR -Muito obrigado,
nobre Senador Mauro BeneViâes. Os apartes de V. E~ são
sempre mais importantes do qüe os discursos que-fãzerrios.
Fico muito satisfeitO que V. "Ex~, Líder do maior partido nesta
Casa; concorde com as nossas observações.
.
_
Leio aqui a declaração da Ministra Yeda Crusius, que,
como sabemos e V. Ex~ acaba de ressaltar, s_aiu em razão
de descompasso com o Ministro Eliseu Resende, mas nem
por isso ousou atacá-lo, nem por isso ousou atacar o Presidente
Itamar Franco.
Diz a Ministra Yeda Crusius:
"Considerando ter cumprido a minha função junto
a este Ministério, o qual elaborou os· documentos que
afirmam as prioridades do seu Governo para 1993/1994
-Governo ao qual me honra ter pertencido-, solicito
de V. Ex~ que me dispense do cargo de Ministro-Chefe
da Secretaria de Planejamento e Orçamento da Presidência da República."
A Ministra, além do mais·, como último ato seu, entregoU
mensagem, projeto de lei, destinando recursos à Orquestra
SinfôD:ica Brasileira -·orgulho nacional, como todos nós sabe~
mos-, que vem passando por graves dificuldades financeiras.
Passou a Ministra, na -sua saída pelo Gabinete do MinistroCher~ ~a Casa Civil, Henrique Hargreaves, para dele se despedir. ElogioU ao sair o Ministro Eliseu Resende; deu pois,
a cada momento da sua hora definitiva no Ministério, müita
dignidade, muito brilho, muita lealdade e, ressalte-se mais
um ponto: a Ministra Yeda CruSius tem pretensões_-políiicas,
e será, possivelmente, ou melhor. com toda certeza, candidata
a um cargo eletivo no Rio Grinde do Sul, e nem por isso
saiu disparando contra o Governo a que pertencera; nem
pór isso adotou qualquer atitude populista; nem por isso procurou denegrir a imagem_c_lo PreSidente Itamar Franco, o qual
todos devemos, quando nada, por termos nos erripenhado
no impeachment do Presidente Collor, um pleito de colaboração.
A terceira mulher a que me refiro é -a ex-Ministra Luíza
Erundina, em que reconheço grandes qualidades, mas absolutamente não posso ~nc~rdar com a maneira pela qual S.
Ex~ sai do Governo, que é justamente a maiteira-õ-postã àquela
adotada pela ex~Ministra Yeda Crusius, Ora, a ex-Ministra
Erundina também passou cerca de cem dias no Governo,
mas cessam aí todas as similitudes com o comportamento
da ex-Ministra Yeda Crusíus. A ex-Ministra Erundina buscou,
e é louvável, fazer com que os aumentos salariais fossem
os mais repre-sentativos ·poSsíveis. Nenhum de nós aqui quer
qutra coisa. Todos sabemos como são inexpressivos os salários
neste País. TOdos gostaríamos de ver um salário mínimo no
patamar daquele que existe hoje nos países europeus, exceto
- Os do Leste. Todos gostaríamos de ver o servidor público
ganhando bem, de qma maneira geral e não apenas aqueles
poucos mais privilegiados. Mas nenhum de nós, que temos
consciência míníma do que são os problemas econômicos,
pode desejar que se promovam aumentos irreais que refletirão, em última análise, no próprio trabalhador, que pagará,
com a inflação, um preço muito maior do que aquele que
paga hoje pelo baixo salário. Não foi essa a ação da ex-Ministra
Luíza Erundina; que à revelia de seus colegas de Governo,
pretendia algo que estava fora da realidade.
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Creio mesmo que fói nesse ponto que residiu, entre a
Ministra e o restante do Gove_rno, o grande des_compasso
que terminou e não podia ser de outra maneira - por
provocar sua saída, temperada pelas mais veeroente_s declarações contra o Governo_ a que havia servido até à véspera.
Leio aqui alguns comentários da ex-Ministra Erundina,
que V. Ex~s devem ter visto nas televis6es ou lido nos-jornais
de hoje. Quanto ao Govern_o ela di~:
"Eu não pedi demissão; foi ele quem me demitiu;
queria que ficáS_Se clara qual a opção que o Presidente
estaria fazendo da composição do se_u Govetn6~-Agóíà
ficou clara a opção que ele fez: o GovernO tem-' a _Cara
do Sr. Hargreaves e do Sr. Eliseu Resende. Infelizmente, o GovernO aSsume uffia Cara de direita."
Ontem, em' co·nversa· Corri ·o Presidente da República,
comentávamos: Existe ãinda esquerda e direitaT No mundo
todo esse co·nflito desapareceu, mas, infelizmente, continua
aqui no Brasil, criado por algumas pcss_oas que prestam um
enorme desserviço à harmonia governamental, absolutamente
necessária para que o Brasil chegue a qualquer ponto menos
infeliz do que este em que nos encontramos hoje.
Quanto ao Ministro Hargreaves, observeom a_ dife_rença
entre a ação da Ministra Ye_da.CrusiJJ.s, na sua saída- quando
inclusive visitOU o Ministro Hargreaves - , e. o comentário
da ex-Ministra Erundina:
"Quando o assunto era levado ao Ministro da Casa
Civil, era barrado, engavetado; criavam-se mil exigências~ Medidas imp-ortantes eram proteladas por um ou
dois meses. Ele é muito manso, ·mu"itO manhoso, inuito
falso."
Quanto ao Ministro Eliseu:
"Não havia oUtra alternativa senão tirá-lo do Governo. As acusações contra Eliseu provocaram a rachadufa, do ponto de vista da suspeição do comportamento
étiCO do Ministro da Fa_:z:emla."
Ao referir-se ao Presidente da República:
"Itamar é uma pesSOã de boa vontade, honesto.
Mas está cercado de pessoas despreparadas politicamente, E.u disse. ao Presidente que ele precisa cuidar
melhor de seus assessores, de quem está ao seu redor.
O Presidente precisa de gente com visão política-. Não
basta saber carimbar processos ou fazer política de cozinha."
A Ministra vai além, ao acusar sctores do Governo de
corrupção:
"Há corrupção; há situações-írn!gulares. Não tem
havido vontade política para resolver os problemas."
Investe contra a LBA:
"A LBA tem mais cargos de confiança do que
o Ministério da Ação Social, que é a Pasta à qual está
subordinada. A LBA presta assistencialismo barato e
serve ao jogo político coin o dinheiro público. É uma
sangria de recursos públicos, um cabide. de emprego.
A minha opinião favorável à eXtiD.çâOâã-LBA deve
ter incomodado muitas pessoas. A Presidente da LBA
sentiu-se ameaçada."
Como se isso tiVeSSe algo a ver com o problema; como
se o fato de ser esposa do Senador Albano Franco, um Colega
nosso, fosse algo depreciativo.
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O Jornal do Brasil, Sr. Presidente, Ses. Senadores, também não poupa comentários a respeito das declarações _da
ex-Ministra Luiza Erundina. Diz o seguíilté "A 'eX-Ministra
saiu atirando". E repete a declaração sobre a opção da composiçãO do Governo. Diz mais o jornal; "A cx-Ministfa_ErundlOa_
citou meia dúZia d6 casos de· cOrrupç-ão e irregularidades,
entre elas, pressões de Hargreaves para a readmissão de um
s~_rviçlc,n: qu_e extorquia e explorava servidores públicos".
OUtra declaração da· Ministra. QUando o Presídente lhe
disse que necessitava do cargo, ela respondeu, apesar de ter
ocupado o posto durante 112 dias: "Então, fique com os incompetentes".
Serão incompetentes todos os MiriístroS- do Presidente
Itamar?

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador, V .. Ex• me pennite
um aparte?
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - OuÇo com muito
prazer o Senador Eduardo Suplicy.

-O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Irapuan Costa Júnior,
em primeiro lugar, quero expressar os meus cumprimentos
à Juíza Denise Frossard, bem como estendê-los ao Desembargador Luciano Belém, ao Desembargador Antônio Carlos
-Amorii11, qo Tribunal de Justiça do Rio de )aneiro, pela _Cora~
gem e dignidade COit). que se portaram - bem salientado
por V. Ex~ - diante da ação rigorosa que culminou com
a détenção de pessoas que estavam formando, na acepção
da juíza e daqueles que denunciaram, uma quadrilha no Rio
de Janeir.o responsável por contravenções penais. Foi muito
importante a_ ação da juíza, e V. Ex~ bem evidenciou o cumprinte_nú) e a hoinen3.gem_· qtie eu taffibém -goStaría' de abràçar
por meio deste aparte·. V. Ex~ também comentou a elegância
com que a Ministra Yeda Crusius Saiu do Governo, a:p6s
cem dias, tendo dado uma contribuição muito importante;
mas~ ao_ perceber _que: o prioritário em tennos _de plano de
ação, de plano económico, não era exatamente aquilo que
considerava o Ministro Eliseu Resende e ao notar a prefe-_
rência-du.Presidente da República por aquele que ocupava
a Pasta da Fazenda, ela resolveu sair, mostrando a sua contribuição. Em seguida, V. Ex~ refere-se à ex-Ministra Luíza
Erundina, da Secretaria de Administração Federal. E cu gostaria de colocar aqui a minha _discordância com relação à
análise crítica que fez. Considero que ao transmitir com franqueza ao Presidente Itamar Franco, e em seguida à Nação,
aquilo que ela percebeu nesses pouco mais de cem dias em
que permaneceu_ à frente do Ministério, em verdade ela está
prestando um serviço ao Presidente Itamar Franco e à Nação.
A ex-Ministra Luíza Erundina apontou alguns problemas. Por
exemplo: há dois meses _observou que à frente da Siderbrás_
estava um liquidante que agia mais no interesse próprio; estava
dilapidando o património público, inclusive _em ocasiões de
leilões de privatização, e deveria ser o quanto antes afastado ..
Percebeu Luíza Erundina, nesses dois meses, pressões muito
grandes da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento para
que isso não ocorresse· e disse abertamente ao Presidente e
à Nação. Advertiu a ex-Ministra ao Presidente que, no âmbito
do Ministério da Fazenda, estava se delineando urna série
de gratificações para pessoas, o que está causando muita estranheza em outros Ministérios·, inclusive nos Ministérios Militares, porque se está quebrando o princípio da isonomia, sendo
ela responsável para que o princípio constitucional da isonomia
seja observado no âmbito da ~dministração. ,Obs.ervou~ Jam-
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Júnióf, -srs. Senadores o Presidente Itamar Franco tem uma
nova oportunidade, provavelmente a última; de acertar e fazer
uma opção condizente com os anse_iõs e princípios que foram
defendidos pelo "Movimento pela Ética na Política", que afastou o Presidente Fernando Collor de Mello.
O MiniStro Eliseu Resende pediu ontem o seu afasta~
mento da Pasta da Fazenda e o PreSidente aceitou. Não coube
alternativa ao Ministro e ·ao Presidente, pe-rceberam ambosespecial na área de te_rritórios do Norte b(asil.eiro, estava aginque a Nação não _ni.ais aceita os procedimentos de homens
do muito impropriamente. Enfi"etanto, haviã ela recebido ofípúblicos que consideram normal con_fundír o interesse público
cios de alguns dos _Srs. Senadores, pedindo a permanência
com o privado, colocando, por vezes, o interess.e de grupos
desse funcionário. Quero até informar à V. E~ que ela obserprivados acima do interesse maior da população.
vasse com cuidado essa manifestação de Senadores, porque,
Nesta u1tima quarta~feira, no Jornal do Brasil, o ex-Mi~
por v'ezes aqui tenho tomado cuidado. de não ~$Sinar, mas
nistro Oiíres Silva, hoje Presidente da Ernbraer, com muita
é comum um ou outro Senador pedir que assinemos manifes~
franqueza disSe à imprensa que na ocasião em que ocupou
tações em favor de um ou outro funcionário, no âmbito da
administraÇão, e nem sempre todos os que assinam estão cons~ - ã Pasta da Infra~Estrutura, na gestão Collor, agiu em favor
da Construtora Norberto Odebrecht.
cientes de quanto é adequada aquela pessoa para a função.
E há outros detalhes ..soQce os _quais V. Ex~ fe~ referência,
" ... Eli!S IDe procura.iaffi pâra··sabef se e-u poderia
de que a Ministra Luíza Erundina tatribém o\Jseryou a questão
interceder por um pleito no Ministério da Economia.
da face do Governo, que seria mais à direita. Na verdade,
__ E at~n9i ao pedido."
que advertência da Ministra fçi impoifarite ·pam.- o- Gôverno,
Disse
Ozires Silva.
parece~ me que não há dúvida, porque o Presidente Itamar
Ontem, solicitei ao Presidente a Embraer que esclareFranco se preocupou com isso,- tanto que aceítou o afasta~
cesse em que circunstâncias se deu aquele fato. Ainda não
menta do Ministro Eliseu_R~seil.de, çxatamelite poucas horas
recebi a resposta. Sua declaração, entretanto, aduz elemento
depois de saber sobre a manifestação-da Ministra Luíza-Erün.:
importante para desvendar o complexo quebra-cabeças sobre
dina. Portanto;tenho a convicção de que embora possa pare~
a rhàneira como Um dos maiores grupos econômicos privados
cer duro para os demais rnembros do Governo, a manifestação
interage Com o_ Governo. Constitui mais um elemento para
da Ministra Lufza Erundina foi no Sentido de construir e pres~
provar que o Ministro Eliseu Resende, em seu depoimento,
tar um serviço ao próprio Presidente Itamar Franco.
prestado no último 12 de maio de 1993, quarta~feira da semana
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência
passada, não teve a mesma franqueza. deixando de fai<J,r toda
lembra ao ilustre Senador que o seu tempo" e-stá esgotado
a verdade que sabia.
e em decorrência disso pede que conclua o seu pronunciaQuero ressaltar que o o Ministro Eliseu Resende sabia
mento.
muito mais do que disse a nós Senadores na semana passada,
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR -Vou concluir, Sr.
e lhe foi perguritado sobre este algo mais que era importante
Presidente. Apenas respondendo ao Senador Eduardo Suplicy
nós sabermos.
com a lembrança dos prolegômenos da minha apreciação sobre
Ao justificar as prioridades para a conclusão de quatro
as atitudes da Ministra, quando disse que ela tem qualidades
obras do setor elétrico, que coincidentemente são executadas
e eu as reconheço. Sem dúvida nenhuma, honestidade é uma
pelo grupo Norberto Odebrecht, o Ministro afirmou:
delas, e temos que louvá~la quando luta pela honestidade.
" ... os critérios sãp, portanto, puramente técnicos,
Mas não vejo absolutamente em todo o conjunto de decla~
empresariais e financeiros. Jaqtais poderíamos ser conrações da Ministra essa preocupação Com o Gov-erno. Pelo
duzidos por critérios que levassem em conta esta ou
~ontrário, vejo preocupação de atingir duramente o Governo
aquela empresa que esteja construindo esta ou aquela
na sua imagem pública. E mais, vejO a preocupação em obter
usina."
rendimento eleitoral próprio quando se coloca de tal maneira.
Explicou o Ministro Eliseu Resende que entre seus crité~
na imprensa.
rios estavam a distribuição regional de energia e o rápidO
S~ Ex\ como a Ministra Yeda Crusius, ê, sabidamente,
retorno do capital investido, afirmando que nenhuma outra
também candidata a algum cargo nas próximas eleições usina ficará concluída antes dessas quatro. Ele havia assim
não sei eu qual, mas saberá, talvez, o Se:Õ.ador'Eduardo Supliexplicado ao Senador Cid Sabóía de Carvalho, e quando o
cy, que é seu companheiro de partido.
Senador Mário Covas perguntou~lhe quem havia definido as
Encerro aqui, Sr. Presidente, essas minhas apreciações,
prioridades, respondeu que cada tópico do plano apresentado
refazendo à Juíza Denise Frossard e à Ministra Yeda Crusius
havia sido discutido com os ministênOs correspondentes. Isso
a manifestação de muita admiraçao que aqui fiz, lameritando,
ocorreu também com relação às usinas hidrelétricas_.
ao mesmo tempo, que a Ministra Luíza Erundina tenha deixado o Governo da maneira pela qual acabou de fazer.
Sr. Presidente, Srs. Senad_ores,__se:ria mesmo verdade que
Era o que tinha a dizer.
não há nenhuma outra usina em co.ridições d_e ser- colocada
em operação antes dessas quatro priorizadas? Seria mesmo
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala·
verdade que essas prioridades tenham sido estabelecidas por
vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
critérios puramente técnicos?
S. Ex~ dispõe de vinte minutos para fazer seu pronUnPeço a atenção do Senador Pedro Simon, a quem agraciamento.
deço por estãr presente, para o· que vou- dizer. Eis aqui o
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pronuncia o seguindocumento que prova que o Ministro faltou com- a-ve-rdade.
te discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Nabor
Trata-se do Plano Decenal de Geração e-Transmissão de Et?erbém, que o Presidente está para enviar uma medida proviSória,
com características de absorção de cargos, de criação de cargos, de forma não con.çlizente com os princípios que é la avalia
como os mais adequados de racionalidade na administração
pública. Observou, também, que um funcionário, eni posto
chave, no âmbito do seu Ministério, que havia extorquido
outros funcionários,- qué·-eslaVà-lidando com servidores, em
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gia Elétrica, elaborado pelo GCPS, grupo este instituldo por
norma jurídica com atribuição de, entre outras, estabelecer
as prioridades de expansão do setor elétrico.
Por esse .documento, a seguir os critérios expo-sros pelo

Ministro, as Usinas de Santa Cruz e Se.rra da Mesa, ambas
sob a responsabilidade de Fumas Centrais E_létricª-5, poderiam, e até deveriam, ser concluídas antes de .Coru_mbá I.
Em particular, com relação à Usina Serra da Mesa, verifi-

camos que se localiza na mesma região que Corumbá I, e
que teria uma capacidade de geração de_ energia superior e
conStava das prioridades defiriidas pela ex-Miriistra do Planejamento, Yeda Crusius.
Constatamos agora que a análise técnica feita pelo órgão
responsável pelo planejamento energético--Contradiz o que
foi aqui declarado pelo Ministro.
A Ministra Yeda Crusius teve a elegância de não contraditar o Ministro, mas-- deixou o documento. E aqurestà o
documento que comprova que as prioridades a seguir às consi-:derações do Ministro deveriam ser outras. As usinas de Santa
Cruz e Serra~da Mesa, por seus critérioS- aqUi expostOs, deveriam ter tido prioridade.
Relembremo-nos, Sr. Presidente e Sis:-Sen_3dores, que
perguntei ao Ministro da Fazenda se poderia melhor esclarecer
que razões poderiam explicar o pagamento de três milhões
e duzentos mil dólares pela Construtora Norberto Odebrecht
à empresa EPC;-de Paulo César Farias, de agosto a novembro
de 1990, quando ele era o Presidente de Fum&s Centrais Elétricas.
Explicou, então, o Ministro que não teria condição para
contribuir, pois tendo sido diretor na Organização Odebrecht
de empresas de mineração e petroquímica, nada tinha a ver
com' a construção civil, de 1983 a 1989~ Foi então convidado
pelo Ministro Ozii'es Silva para assumir a Presidência -de Furnas, o que ocorreu em 4 de junho de 1990.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive a oportunidade
de dizer isso pessoalmente ao Ministro Eliseu Resende, terçafeiia Ultima, quando me recebeu por hora e meia, com atenção
e respeito, em seu gabinete.
Seria de se esperar que dissesse, então, que Furnas Centrais Elétricas era responsáVel pela con~ultoria, fiscalização
e gerenciamento de projeto que a Construtora_Norberto Odebrecht realizava, com financiaMento PO Governo brasileiro,
especificamente do Finex, programa que antecedeu o Proex.
Poderia o Ministro esclareCer, como vim a conhecer ao visitar
a direção_ e a presidência de Fumas, por quatro horas, na
segunda-feira passada, no RiO de Janeiro, que aquele empreendimento sofria, então, gfave impasse.
Exatamente quando_S. EX' assumiu a presidência de Fornas, já se passavam quatro meses sem que Angola fornecesse
petróleo ao Brasil, e era tal fornecimento que -viabilizava o
financiamento da construção da Usina de Capanda, em Angola.
Foi necessário-um- grande esforço das autoridades brasileiras, do Ministro -da Economia, do Itamaraty, junto aos
angolanos, para que, em 19 de dezembro de 1990, se firmasse
um memorando de entendimento ---:- anexo ao meu -pronunciamento ...;__ que ·restabelecesse as condições de financiamento
das obras de Capanda e a retomada do fornecimento do petróleo ao Brasil. Portanto; fundamentalmente, a relação de Furnas·com a Odebrecht está comprovada, e se V. Ex"' quiserem
prova mais evidente está aqui a foto da obra com a participação
do Gamek, Tcano Premo Export, Furnas e OdebrechCAqui
está, Srs. Senadores.
_o

-
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Lembrem-se todos de que o Sr. Ministro disse que não
tiriha maiores relações com a Construtora Norberto Ode.brecbt, mas era FumaS, onde ele: se tomou presidente em
4 de junho de 90, que era responsável pelo gerenciamento
da maior obra que, no exterior, realizava a Empresa OdebrechL Eu disse _com franqueza ao MiniStrO Que esperava
dele a sinceridade, quando aqui disse que nada tinha a ver
que pudesse mostrar alguma relação com a ConstrutOra Norberto Odebrecht.
Em dezembro de 1990 Angola devia ao Brasil aproximadamente 960 milhões de dólares, que vinham sendo renegociados há vários anos, sem que se cons_éguisse uma garantia:
real de pagamento. Esse entendimento Yinculou a receita da
exportação de petróleo angolano para a Petrobrás ao abatimento da dívida e à concessão de nova linha de crédito para
o término da ohra no valor de 110 milhões de dólares, a
ser liberado em 1991.
Podlúiios perceber a importân_cia_ desse memorando de
enieridillúmto para a NOfberto Odebrecht e a coinCidência
de ter sido fifm~do poucos_ meses_~pós __ º-_pªgamento de 3,2
milhões de dólares para a EPC de Paulo César Farias. Aparentemente, Srs. Senadores, são fatos isolados que não guardam
relação direta com Fumas, empresa presidida, à época, pelo
Ministro Eliseu Resende. Sendo assim, precisamos refletir
sobre outra coincidêncià nessa suceSsão de fatos iSolados. Em
julho de 1990, o que aconteceu?
Senador Pedro Simon, peço a atenção de V. EX'
Em julho de 1990 -aqui está a relação dos telefonemas
de Paulo César Farias - ocorreu a ligação de Paulo César
Falias para-a Empresa Furnas Centrais Elétricas. Era o primeiro mês em que estava lá, como Presidente_, o Sr. Eliseu Resende.
Este é apenas um levantamento parcial que pude fazer
nos últimos dois dias, após a minha audiência com o Ministro
Eliseu Resende.
Não tinha essa informação ainda na noite de terça-feira.
Aqui, numa informação parcial, utilizando os· mesmos documentos que a CPI usou para averiguar as ligações de Paulo
César Farias com os organismos governamentais, é a mesma
relação que observo: qa Empresa Traro-ral, de Alagoas, diretamente para os telefones da Presidência de Fumas, mais duas
ligações já nó ano de 1991, em abril de 1991 e depois em setembro de 199l.Prezado Senador Pedro Simon, foi coni base em
elementos como esses que chegamos à cOnclusão de que o
Sr. Paulo Cé_s~r Faria~.-~gia de_ fD:Odo inadequado.
Vejam que não há, ainda, provas conclusivas. Os fatos
estão aí expostos. Não tenho dúvidas de que o Ministro Eliseu
poderia ter esclarecido, perante os Srs. Senadores, muitO mais
do que fez.
Em quatro horas de diálogo com os diretores de Furnas
e com o superintendente que fiscalizava a obra da construção
da hidrelétrica de Capanga, o Sr. Eliseu Resende afirmou,
em setembro de 1990, que já havia oito meses._que Angola
não mais fornecia petróleo- ao Brasil, o que impedia o prosseguimento da obra.
O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. Ex' um aparte,
apenas para solicitar um esclarecimento?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex' citoU dois telefonemas:_
um em abril e outro em setembro. É ísso?
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O SR. EDUARDO SUPLJCY- Um em julho de 1990,
outro em abril de 1991 e outro em setembro de 1991. ·- _ _
Ressalto que taiS ·documentos chegaram as minhas mãos
apenas ontem, no período da tarde, razão pela qual não tive
a oportunidade de indagar do Ministro sobre o que Paulo
César Faria e a~Presidência de.Furnas teriam Cõiiversado nesses telefonemas.
Em relação-ao financJ.arn.-ento do Procx- obra do sistema
de irrigação do Peru - disse-nos o Ministro Eliseu Resende
que só soube do voto do seu Secretário Executivo~-Evallôro
Borges, quando retornou dos Estados Unidos. Já o Sr. Paulo
França. do MinistériO da Fazenda, disse à imprensa que o
Ministro conhecia aquele parecer. Ocorre que o voto, um
dos raros emitidos por escrito no ·âmbito da Comissão de
Financiamento de Exportação, foi dado pelo Secretário Executivo, Evandro Borges, no dia 26 de maio de 1993 e assinado
pelo Secretário do Tesouro Nacional, Murilo Portugal Filho,
que, tendo acompanhado o voto, seguiu, na mesma noite
-está comprovado em documento aneXo- para os Estados
Unidos, acompanhando o Ministro Eliseu Resende. Ressalto
que o parecer expressava as proVidências que poderiam ter
sido tomadas pelo Ministro Eliseu Resende.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no úlfiino"-dia 12 de maio
de 1993, pOr ocasião do depoimento dQMinistro Efiseu Resende no Senado, houve um fenômeno_- fo_i .~:elatado. çom _acuidade e percepção, pelo jornalista Carlos Castello_Brancosemelhante ao que ocorreu há cerca de quarenta anos.
O Sr. Esperidião Amin- V.- Ex~ me permite um 'aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo a palavra a
V. Ex•
O Sr. Esperidião Amin- Transcorridos quinze dos vinte
minutos de que dispõe V. Ex~, receio que o aparte seja impossível.
O SR. EDUARDO SUPLICY- O tempo -do aparte de
será garantido.
O Sr. Esperidião Amin- Em primeiro lugar, Senador
Eduardo Suplicy, quero reiterar o me\! louvor à proficiência
com que V. Ex~ se dedicou, juntamente com sua assessoria,
na busca dessas informações. Faço-uina segunda observação
que - V. Ex~ há _de_ convir ~ é de natureza política. Sou,
por princípio, muito aguerrido no combate e tenho noção
-não sei se piegas- do que é trégua", rendição _e capitulação.
As coísas públicas não deixam de ser públicas porque ·alguém
deixa de exercer um cargo. Mas, por ironia, V. Ex~ não trouxe
esses dados nas duas oportunidades que o Senado teve de
argüir ·o" então -Ministro da Fazenda. Hoje, já ex-Ministro,
o Sr. Eliseu Resende dificilmente terá condições de esclarecer
dúvidas, refutar conclusões a que possa chegar-este Plenário
ou a imprensa. Não ensejo, com essa afirmação, cercear o
direito que tem V. Ex~ de trazer este assunto ao debate, mesmo
tendo salientado que não concluiu as inVeStigações. Por duas
vezes, em duas quartas-feiras consecutivas - repitO --o Ministro aqui esteVe e não foi inquirido a respeito desse terna.
S. Ex• pediu demissão, segundo a imprensa noticiou, na segunda-feira, fato que só Se- tornou público no dia de hoje. Neste
momento, V. Ex• aborda o assunto, com ares de -lembrando
meu querido Professor de Medici)la Legal, Mário Vendausen
- laudo pericial de médico legista, posto que se trata de
um ex-Ministro. Quero salientar sobre a necessidade.de termos cautela, principalmente porque o Sr. Eliseu Resende,
objeto dessas investigações, não terá ·outra tribuna para se
V.

j
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defender, nem tampou-co - a vida reserva essas impropriedades- vozes para fazê-lo em seu favor. Como não pretendo
fazer nenhuma defesa, faço este alerta e peço a V._ E]~:~, ilustre
parlamenta~ e Líder do PT, que o receba_ de_ bom grado.
O SR: EDUARDO SUPLICY- Senador Esperidião
eU gost3ria de dizer, em _primeiro lugar, que sem-pre
aprendo com as proveitosas observações de V. Ex~~ sempre,
aqui, muitO aprendo -V. Ex~ tem extraordinária eXperiência
políticã. E para <;iue possamos juntos aprender das coisas,
vou completar a minha reflexão sobre o seu aparte com a
leitura de trecho da ''Coluna do Castello", de sábado último:
"0U3llto -à cofitrovérsia em torno de.:E-IiSeU Resende, do seu discurso no Senado, da sua situação no
Governo, ocorrem naturalmente a um velho .repórter,
que perdeu por um mês o fio da meada, velhas recordaw
ções. Lembro-me, por exemplo, de outra aparição sensacional de Ministro da Fazenda no Congresso, para
discutir não a inflação; que já crescia, mas tópicos de
moralidade pública . O Ministro era o honrado José
Maria Alkmin, e o tema era o escândalo do "Uísque
a Meio Dólar", uma operação pela qual o Ministro
teria favorecido o empresário António Sanchez Galdeano. As denúncias partiam da "banda de música"
da UDN, vigilantes promotores da moralidade pública.
Alkmin, velho parlamentar, aceitou o desã.fio e
compareceu ã Câmara, para um confronto com as feras.
Foi uma tarde memorável no Palácio Tiradel)tes, casa
cheia, expectativas tensas." -aliás, como ria semana
passada." O Ministro, bem vestido, iniciou com_ facilidade seu discurso, Mas as interrupções fieqüentes e
duras iam aumentando a temperatura, sobretudo pelo
tom personalista.de_certos apà.rtes. Lembro-me de que
o Deputado Aliomar Baleeiro, uma das estrelas da
oposição, áspero na luta, perguntou_ao Ministro, que
residia num apartamento de Galdeano, quanto pagava
de aluguel. E acrescentou: "V. Ex\ em Minas, tem
fama de não pagar aluguel. Tanto que Já há quem
o chame de José Maria Botão . Entra e sai de casa
sem pagar."
O Plenário parou: Nada se ouvia. DepoiS de um
curto silêncio, formalizando-se, o Ministro anunciou
da sua tribuna: "Tenho uma infofmação a dai- à Câmara
dos Senhores Deputados." Expectativa - e Alkmin
solta o seu míssil: "Não conheço o Sr. Antônio Sanchez
Galdeano. Nunca vi o Sr. Antônio Sarrches Galdeano''.
O efeito foi instantâneo e definitivo. Alkmin ganhava um round. Naquela tarde, chegara eu ã Câmara
na companhia de Pompeu de Sousa, Diretor do Diário
Carioca, que dava toda cobertura ao Minisfi'o"- Pompeu de Sousa foi também Senador, que honrou esta
·Casa. "Pompeu sentou-se na tribuna de visitantes.
Quando a bancada do Governo exaltava-se com o êxito
de Alkmin, procurei Pompeu nos olhos. Não o vi. À
noitinha, no jornal, perguntei o que tinha havido. Pompeu, que era tonitruante, usava também o meio tom:
Chamou-me para perto de si e confidenciou: "Não
agüentei. Almoçamos hoje o Alkmin, eu e o Antônio
Sanchez Galdeano."
Ora, Srs._- Seliàdores, há quarenta anos, o Ministro da
F3ze0da, por- aCãso tainbém minêlrO, Veio aó Congtessd Nacional, a outra Casa, à Câmara dos Deputados, e disse coisas
A_~in,
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que deixaram todos boquiabertos, silentes, achando que ele
tinha destruído os argumentos da oposição, e todos louvaram
o então Ministro do- Governo, que, agora, quarenta anos depois, sabe-se, deixou de falar a verdade.
Não quero, Srs. Senadores, que _o Senado Federal passe
por uma, duas, três apresentações do ex-Ministro Eliseu Resende, e todos aqui dizendo que ele se saiu n'tuitó bem e
que só falou a verdade. Porque o fato concreto, em que pese
até que ele possa ter dito a verdade, em grande parte do
que disse, é que o que ele deixou de falar foi e era importantíssimo para a história da Nação, a história de todos aqueles
que querem ética na vida p01ítica brasileira, a história de
todos aqueles que se mobilizaram neste País para afastar um
presidente que faltou com_ a ética na política,- e que resultou
em que lá, no Palácio do Planalto, hoje esteja ltamar Franco.
O Sr. J utahy Magalhães- Pen.niteMme V. Ex• um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY -Concedo o aparte a V.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presídência
lembra ao nobre orador que o seu tempo está esgotado e
pede ao senador Jutahy Mag~l~ãe:s que seja breve no seu
aparte, pois há muitos- oradores que deverão falar após o
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Jutahy Magalhães- Procurarei ser breve, Sr. Presidente, dentro das normas regimentais. E ouso, inclusive, apartear o nobre Senador Eduardo Suplicy, mesmo na presença
do Líder do Governo, Senador Pedro Simon. Ouvi o pronunciamento de S. Ex• com a maior atenção, que inicia--tr"<lfando
do problema-das prioridades apontadas aqui pelo ex-Ministro
Eliseti Resende. Ora~ -sr: Presidente, qualquer Seriad_or das
diversas regiões -poderia mostrar que há realmente prioridade
para a conclusão daquelas quatro_usinas escolhidas no plano
de governo. E, quanto aos critérios que marcaram a prioridade, podemos aceitar e discutir a respeito dessa questão
com a maior tranqüilidade, para mostrar que realmente há
conveniência, necessídade e possibilidade de conclusão dessas
quatro usinas hidrelétriCas. Em segundo lugar, o problema
da usina de Angola, que - todos nós sabemos ~está sendo
construída- não sei bem se em consórcio ou individualmente
-pela construtora Norberto Odebrecht. Que há o financia:.
mento daquela obra todos nós também sabemos, mas quanto
às dúvidas_ que V. Ex• procura levantar, citando a questão
dos telefonemas, gostaria de dizer que foram dois ou três
telefonemas em períodos_ completamente distantes. Acho que
não cabe a comparação com a CPI, porque naquele caso as
comprovações de telefonemas foram, primeiro, para demonstrar que a afirmação_ d_o_ Sr. Fernando Collor de Mello dé:
que há muito tempo não falava com o Sr. PC Farjas não
era correta, pois havia registro de vários telefonemas de sua
casa para a do Sr. PC Farias e Vice-versa. Neste caso, são
três telefonemas com, se não me engano, diferença de quatro
a seis meses entre um e outro. Assim, não ·sabemos nem
qual é o assunto e nem,a discordânchi que pode existir, porque
não é criine telefonar. Quanto aos votos, V. Ex• também
fez uma ilação, mas não traz nenhuma comprovação de que
houve qualquer fato que mereça o repúdio da sociedade .. Na
questão do Sr. José Maria Alkmin, -por quem hoje temos
até muita admiração, pelo que se diz a respeito das suas manobras políticas, das suas falas- temos que lembrar que morreu
pobre. Tudo aquilo que se disse a respeito de sua hones_tídade
.também não comporta nenhuma comprovaçãO, porque fOi
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um homem que fez política durante muitas décadas e dela
saiu pobre. São dessas acusações que sempre se levantam
contra os homens públicos. E, no caso em pauta, o que não
senti, Sr. Senador - e V. Ex~ desculpe-me por falar assim
francamente- é que V. Ex• tenha trazido um fato concreto;
V. EX" somente tirou ilações, levantou dúvidas; e aqui no
Brasil, hoje, estamos realmente com _esse problema: basta
que se queira apresentar uma suspeita contfá alguém e já
se quer a condenação dessa mesma pessoa. E não há nenhum
ônus da prova· de quem acusa. O que queremOs é que· V.
Ex•, tendo certeza e razão no que diz, comprove o que afirma.
E digo, com toda segurança, que o Presidente ltamar Franco
a, de maneira alguma, qualquer ato de desonestidade no seu
Goverilo se dele tivesse qualquer tipo de informação concreta.
Em tudo que neste Governo se levante dúvidas, o Presidente
manda apurar com a maior rapidez e com a maior eficiência.
Então é isso que queremos "deixar bem claro: neste Governo
nenhuma acusação_ fica sem apuração, e ele procura ser totalmente transparente para discutir qualquer de suas ações. E,
neste caso, como também falou o Senador Esperidião Amin,
digo que, -infelizmente, a pessoa que V. Ex~ acusa, hoje, já
não tem nem condições de dar ·a resposta com a devida presteza.
O Sr. Ney Suassuna- Senador, permite-me V. Ex~ um
breve aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Tem V. Ex• o aparte.
O Sr. Ney Suassuua - Gostaria apenas de fazer uma
colocação, em poucas palavras. Colno não entendi a_ ilação
entre o fato do Alkmin e o do Eliseu, pediria que, partiCularmente, depois V. Ex• me explicasse. E fiquei preOCUpado
se não seria uma cruzada antimineiros, porque V. Ex~ falou
contra o MiniStrO da Fazenda daquela época, que era mineiro,
e o MinistrO-ilfual, que é mineirO e- também Ministro da Fazenda, eu comecei a ficar preocupado, porque é comum se falar
contra nordestino, mas, contra mineiro, estou vendo que está
começando também.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Não há nada contra os
mineiros, apenas foi uma coincidência.
Que o Ministro Alkmin era conhecido como um dos mais
hábeis homens públicos· brasileiros, isso é do conhecimento
e da história do BrasiL Que ne_m_ sempre o Ministro Alkmin
tenha falado a verdade, o depoimento é do jornalista Carlos
Caste110 BrancO e do ex-senador Pompeu de Sousa. Não estou
conteStando o fato de o Ministro Alknün não ter utilizãdo
o Poder público para se enriquecer: Apenas estou dizendo
que, naquele dia, ele deixou de__falar a verdade,.
Que Eliseu Resende sabia muito mais do que falou, está
aqui evidenciado. Que, em Fumas, tinha uma relação direta
com a Construtura Norberto Odebrecht, está comprovado ..
Que ele poderia ter dito isso, está comprovado.
Que, coincidentemente, de agosto a novembro - isso
está documentado -Paulo César Farias recebeu três milhões
e duzentos mil dólares da Nofberto _Odebre_cht, até hoje não
justificados, isto_ está comprovado, e a Polícia Federal e o
Ministério Público estão querendo saber. Que houve telefonema, em julho de 90, de Paulo César Farias pafa Fumas,
aqui está registrad_o. Telefonemas como este.s terminam por ...
Q Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex• não coloque no plural;
houve um telefonema em um ano ou dois.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sim, logo após a sua
posse.
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É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 485, DE 1993
Nos termos do disposto no art. 216.do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50,
§ 29 da Constifõ.TÇãú Federal! solicito seja encaminhado ao
_SçnhQr Ministro de Estado das Comunicações o presente Requerimento para a ·obtenção de "informaÇões sobre possíveis
iiregularidades que estejam ocorrendo na Fundação Cultural
de ~adiodifusão Educativa de Santa Catarina·.:...._ TV Caiacol~
enttdade executante de serviço de repetição e retransmissão
do sinal da Fundação Roquete Pinto - TV Educativa dá
Rio de Janeiro - , na cidade de Florian6polis.
Considerando os preceitos estatuídos pela Lei n~ 4.117,
de 27 de agosto de 1962, que instituiu. 6 Código Br"ã.Sílejr()
de Telecomunicações e suas alterações·. ··
·
Considerando os dispositivos exarados no Decreto n9
52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprovou o Regulamento
· _.
dos Serviços de Radiodifusão e suas alterações.
Considerando, ainda, as resoluções e portarias baixadas
pelo Ministério das Comunicaç.ões .que regem a outorga e
renovação de con·ce.ssôes e- permissões- pãfã- ~x-ploraç.ão de
~rviço de radiodifusão sonora .e de sons e imagens.
Indaga-se se são verdadeiras as denúncias publicadas no
jornal Diário Catarinense, de 22 de março próximO passado,
de que:
· 1) ã autorização requerida pela TV Caracol, nOffie de
:failtasia utilizado pela Fundação Cultural de Radiodifusão
~ucativa de Santa Catarina, em 31 de março de 1992, para
COMPARECEMMAES OS SRS. SENADORES:
repetir e retransmitir os sinais da Fundação Roquette Pinto
na cid~de de Florianópolis foi concedida em-apenas 24 horas,
Aureo Mello _ Beni Veras -· C~Ios l)e~Ç~.l_i _ C6sar Dias _ . _CQin data d_e 19 .de abril de 1992, contrariando os trâmiteS
Divaldo Suruagy
Jonas P1nhei.ro
Lucídio . Portella _ Luiz normais de aná!!~e _por parte do Ministério? A este respeitO
Alberto Oliveira _ Ney Suassuria _ R,.uy .Bacelar _ Valmir pergunta-se~ ainda, se a emissora possui autorização-do MinisCampelo.
tério para· iri3diar sua identificação Utilizando denominação
de fantasia?
"2) os estúdios da TV Cafacol estão funcioriand6 em lOCai
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a mesa,
diverso daquele autorizado pelo Dentei, em 7 de julho de
comunicações que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário.
1992, existindo, igualmente, inadequação de seus equipamentoS aos padrões técniCos legalmente exigidos?
São lidas as seguintes
3) embora tenha autorização para emitir sinal apenas
COMUNICAÇÕES
para a cidade de Florianópolis, a TV Caracol tam béin está
Senhor Presidente,
transmitindo sua programação local para a cidade de Blutnêrial?
Co.mun"ico a V. Ex~, nos termos .elo .irJ.igo 39, alínea 8
4) apesar de tratar-se de um canal concedido para explodo Regimento Interno do Senado Federal, que me ausentarei
ração com fins exclusivamente educativos e, portanto, estar
do País par~ breve viagem ao exterior (França e Suíça), em
proibida de veicular propaganda de qualquer natureza, a emiscaráter partrcular, no período de 25 de maio a 7 de junho
sora está obtendo recursos através de anúncios institucionais?
do corrente ano.
5) "h1fuma evidente e suspeita relação entre a TV Caracol
Sala das Sessões, 20 de maiO de 199:t-=~= senador Albano
e a TELESC - T~lecomunicações de Santa Catarina, envolFranco.
vendo uso de equipamentos e mão-de-obra da Telesc na imSr. Presidente,
plantação da emissora, além de constatar-se duplicidade de
nomes entre aqueles que compõem as diretorias da fundação
Nos termos do art. 39, alínea a, do Regimento Interno
e da estatal?
comunico que me ausentarei do País, de 19 a 23 de mai~
6) embora a legislação que regula a matéria recomende
do corrente ano, a fim de participar da ''Reunión para Actualiseja dada preferência para eXploraÇão de serviço de radiodización -de la Legislación sobre Control de la Mataria en los
fusão às universidades, a Universidade Federal de Santa CataPaíses de América Latina Miembros del Pacto Amazónico
rina foi preterida pela TV CaraCol apesar de eStai tentando
y Guatemala", a realizar-se na Colômbia. ·
·
uma Concessão para explorar canal de TV educativa desde
Brasfiia, 20 de maio de 1993. -Senador Almir Gabriel..
1980?
O SR. PRESIDENTE (Nabor J~niorf...:._o expécliente
Justificação
lido vai à publicação.
Sobre_ a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Os serviços de radiodifusão sonora e. de sons e. imagens,
Sec~etárió.
cuja exploração compete diretamente à União ou mediante
Há outras coincidências que mereceriam apuração. Seria
interessante, por exemplo, perguntara que Paulo CesarFarias
conversou tanto com o amigo de Angola em suas viagens
a Cuba, com Fidei Castro, porque, talvez, todo esse entendimento que foi interessante pata o Brasil, entre Angola e o
governo brasil~iro, em dezembr:() ,_de 1990, deve ter surgido
de inúmeras ações.
.
. .
Quero até ressaltar que esse entendimento foi muito importante para que o Brasil pudesse realizar a o brade Capanga.
Seria também importante que o Ministro Ozires Silva, que
foi quem indicou, quem convidou o Ministro Eliseu Resende
para presidir Fumas à época, esclareça muito bem qual foi
o favor que concedeu à Construtora Norberto Odebrecht,
pedindo a então Ministra da Economia, Zélia Cardoso de
Mello, que apressasse decisão. Que decisão foi essa? Acontece
que, por coincidência, era Zélia Cardoso ·de Mello a Ministra
da Economia que, junto com o Itamaraty, se enipetihou para
que houvesse aquele memorando do entendimento; memorando esse que foi assinado, pela delegação cubana, por Pedro
da Cunha Neto, Vice-Ministro das Finanças, e, pela delegação
brasileira, pelo embaixador Carlos Luiz Coutiriho Perez; Chefe do Departamento da África do Ministério das Relações
Exteriores, que, pot coincidência também, hoje está no Peru
trabalhando muito para que questões relativas a essas obras
de irrigação no Peru sejam logo aceitás, apiovadas pela Comissão de Financiamento de Exportação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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autorização, concessão ou permissão a terceii6S, na forma
da lei, incluem-se entre aqueles de natureza pública voltados
à satisfaçãO das necesSidades da população e que devem levar
sempre em consideração o interesse coletivo· na sua execução.
A própria Constituição Federal dedica-se a regular as relações
do Estado, como poder concedente, com os concessionários·
de canais de' rádio tele'visão, reiterando a finalidade educativa
do serviço que deve pautar-se pelo respeito aos valores éticos
da pessoa e da familía, além de vedar que os meios de comunicação sejam objeto de monopólio ou oligop_ólio, o que impediria a manipulação daS inensagens veiculadas.__
_
Os preceitos -coriStitirCíOha'is, elttfet'anfó~ -parece"iii -tü=-se
reduzido à letra morta. Temos, hoje, no País, um modelo
de comunicação essencialmente comerciar, conceritradO ria
mão de apenas sete famílias que controlam mais de 90% _dã
comunicação e, por conseguinte, do conteúdo e da natureza
de tudo que é transmitido. OrganiZado sob o sistema de redes,
o universo dos meios de radiodifusão de sons e imagens, por
exemplo, constituí eVidente caso de oligopólio, cOm apenas
quatro empresas operando em nível nacional.
Nq.caso em questão, se confirmadas as de_núncias do
jornal Diário Catarinense, deparamo-nos com caso de evidente
burla à legislação que regula a matéria e aos interesses maiores
da sociedade brasileira; mormente por se tratar de um canal
de TV educativa.
O pleno exercíCiO das funções fisàllizéldora e -~~-'!'i~ra-
do Congresso Nacionaf, constitucionah:nente atribuídas, requer uma permanente vigilância dos atas do Executivo, o
que justifica o presente requerimento de informações ao Ministério das Comunicações.
Sala !las Sessões, 20 de maio de 1993. -Senador Nefson
Wedekin •.

e

(Ao exame da Comissão Direiora.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
o-sr. Affonso C3.marg0---s-r. Presidente-; pe-Ço a palavra
pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Tem apalavra
o nobre Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB - Pif. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, novamente, uma
consideração em relação ao cumprimento do Regimento em
matéria de prazos. Este é um registro que fiz, antes, ao Presidente Mauro Benevides e, posteriormente, ao Pn!Sideiite
Humberto Lucena, sobre a necessidade de que procurássemos
cumprir o Regimento em termos de prazo, de uso da palavra
na Hora do Expediente. Faço este regístro porque, em noine
do meu Partido, eu me inscrevi em segundo lugar, na relação
de oradores de hoje, porque-·pretendfamos discursar, tanto
eu quanto _o Senador Esperidião Amin, Líder_ do ~PR. É
um discurso importa-nte e nós queríanios qüe- fosse feito no
período destinado à Hora do Expediente. Ora, éü -sei que
os oradores inscritos, normalmente, dispõem de 20 minutos
para falar; que os Líderes dispõem de 5 minutos; lmaginei
que pudessem falar dois ou três Líderes, por 5 minutos, com
mais 20 minutos. então, em torno das 15 horas, o Senador
Esperidião Amin poderia falar.
Ocorre que o Líde!_r do Partido Popular, nosso querido
Senador Irapuan Costa Júnior, acabou falando por30 minutos.
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A verdade é que são, agora, quase 16 horas, vamos iniciar
a Ordem do Dia e o Senador Esperidião ainda não falou.
De modo que faço este registr_o, Sr. Presidente - que
não é nenhuma repririlenda, quem _seria eu para fazê-lo! para que possamos~cumprir o R~gimento, o _que nunca conseguimos, pois ningUém fala por 20 min.u.tos, ninguém fala por
5 minutos, ninguém cumpre o que está escrito no Regimento.
É esse o registro que eu queria fazer. Muito obrigado'.
O SR. PRESIDENTE (Naboi Júnior) -A Mesa acolhe
as observações do ilustre Senador Affonso Camargo e as direciona ·aos Senadores que forem usar da palavra.
A Mesa tem alertado para o tempo que cada orador
dispõe para proferir seu discurso; sucede que esses oradores
nem sempre atendem às ponderações da Mesa.
De modo que_quero retransmitir aos Srs. Senadores-essas
recomendações que acabam de ser feitas pelo Senador Affonso
Camargo,- que está reclamando que o Líder do seu Partido
deixou de usar da palavra antes da Ordem do Dia. Mas_ S.
Ex' poderá fazê-lo após a Ordem do Dia, com muito mais
disponibilidade de tempo, porque antes da .Ordem do Dia
disporia de 20 minutos, enquanto que depois poderia dispor
de 40 minutos.
Vamos iniciar a Ordem do Dia e, logo após, a Mesa
concederá a palavra ao Senador Esperidião Amin.
O Sr. Aureo Mello- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala·
vra, pela ordem, ao nobre Senador.

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, com todo respeito, especialmente ao nosso
querido Ministro que acabou de registrar se~ descontentamento, a verdade é que o Regimento não prevê certos casos
em que há uma urgência tamanha de informações, de resposR
tas, porque o único recurso que O parlamentar passa a adotar
é aquele de, falando como líder, por cinco minutos, alongar
mais o seu tempo.
Sei que as ponderações do nobre Senador, Ministro e amigo, são' perfeitamente pertinentes, mas a verdade é que
há assuntos tão prementes, Sr. Presidente, tão imperiosos
que-obrigam o parlamentar a usar desse simulacro em relação
ao Regimento.
_
- - Muitas vezes há uma ofensa, algo pessoal a que o parlamentar tem de responder, tem de revidar ou, então, é um
líder que está falando em nome de sua bancada para agitar
um assunto de primeirísSirila oportunidade.
__ De maneira, sr.--Presidente, nesse particular, entendo
que a bitola larga para esse ponto regimental é fundamental.
Agradeço a V. Ex~ a concessão da palavra.
O SR; PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa vai se
eSforçar para que seja cumprido, realmente, o Regimento
Interno, e que se ofereça oportunidade a todos os Srs. Senado_~~s pa~_~_na_9_~~~~a ?POrtunidade, usarem da pa!avra.
OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotado o tem·
po-destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, req-uerimento que será lido pelo Sr. 1"' _
Secretário.
-
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n' 8.433, de 16-6-92, já teria aprovado parte dos Quadros
das Escolas e que o Projeto de Lei 1\".4.621-A contempla
ou.tta P~rCêiã. dOs nl,eSrpoS quadros.:t~atàndo-se, pois, de. maté-_
REQUERIMENTO N• 486, o:E" i993
' ' ..
ria em. 4uplicidadj!. , ,
Recebido no Se.naçlÇ> .Fe.d~ra1 1 o ,Pr9jetg_ de Lei recebeu
Nos termos do art. 17.5, al_!nea d, do Regimento Ipte,rn9,
o n9 74/93, e foi encaminhado à Comiss4o de Consti.tuição~
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de .que a matéria
Justiça e Cididailia, em 22-4-93. Requerida sua tramitação
constante do item A _seja submetida ao Plenári9 em último
em regime de urgência,_cabe-n_os analisar seu conteúdo, para
·
lugar.
_.
a devida apreciação da matéria apresentada.
Sala das Sessões,.20 de maio de 1993. ;-:o-,1\!~urooBenevides.
· O requerimento de urgência para este Projeto se justifica
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ~Aprovado o rediante da necessid;:tde de prover as Escola~ Agrotécnicas Fedequerim-ento, seíá feit"a_:l:l ínvetsão solicita(la. · ·
rais__de uma lei específica, qUe regulamente sua estrutura e
Item 1:
'
'' '
funcionamento. _A procrastinaçãq na deliberação sobre esta
PROJETO DELE! DA CAMARA
matéria, em tramitaçâo desde 1989, tem resultado na expeN• 74, DE 1993
" "
dição 'de normas e portarias ministeriais-, para suprir a- falta
de legislação apropriada.
(Em regime de urgência nos termos do
As Escolas Têcnícas Federais, órgãos com personalidade
art. 336, c, do Regimento I~ttep;.o)
jurídica e natureza autárquica, já possuem legislação abranDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei da
gente, que dispõe sobre sua _criação, organização escolar e
Câmara n'74, de 1993 (n' 4.562/89, na Casa de origem),
administrativa. Não se justifica, portanto, que as Escolas
de iniciativa do Presidente da República, qué- trans- -- Agrotécnicas_Federais_~fnda não posSüám legislação específica
forma as Escolas Agrotécnicas _Federai_$ em aufar.qtiia5
para sua regula~entaçãO definitiva.
e dá outras providências. (DependendO de Parecer.)
1~--:-. Análise do Projeto
O Projeto de Lei n9 74/93, oriundo do Poder Executívo,
Nos termos do art. 140, alínea a, do ~e-g~m~l_!!.o IfitenlO,
surgiu
com a Exposição de Motivos-do Ministro da Educação,
designo o nobre S_enãdor Jutahy Magalhã:~~~ para proferir o
parecer, cm substituição à Comissão de Córl.stituição, Justiça~- encaminhada ao Presidente da República em novembro de
1989, propondo autonomia para as Escolas Agrotécnicas FeeCidadania.
_
_
·
_
''
'
'
derais, com o objetivo-de assegUrar-lhes maior agilidade no
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSD13,- BA. Para e mi'
processo gerencial, respaldado no Decreto~ Lei n9 200/67, que
tir parecer.) -"Sr._Presidente, _Srs,. Senadores:
de.t~r.minou, Do are ,172, ci~e: .. - ·
I - Relatório
"O Poder Executivo assegurará autono·mia admi. nistrativa e financeira, no grau cOnveniente, aos serviO Projeto de Lei da Câmara n• 74, de 1993 (n• 4.562-D,
ços, institut9s e estabeleciinefl.tos incumbidos da execude 1989, na Câmara dos Deputados), teVe .OrJgem no Poder
ção de atividad~s de pesquisa.Qu ensino ou de caráter
Executivo, tendo Sfdo.cnviadoao CongresSo Nacional através
industrial comercial ou agríCOla que, por suas peculiada Mensagem Presidencial n') 910/89, a:cóinPáàhada da Ex'j:)oridades de organização e funcionamento, exijam tratasição de Motivos n" 196, de 10-11-89, 'do Senhor Ministro
mento diverso do aplicável aos demais órgão da Admide Esta.óQ_da Eduçação.
.
nistração D_ireta, observada sempre a supervisão minisEm 29-5-91, o projeto de lei em epígrafe foi aprovado
teriaL"
na Comissão de COnstituição e Justiç_a ~.de Re.daçãp da Câm.a-.
ra dos Deputados, com emenda supre_s~iva, no art. 1", da
Embora este Prójeto de Lei tenha sç ma-q_tj_dO praticaexpressão ''por intermédio da Secretaria de Ensino de 29 _Grau
merite-rnãlterado durante toda a sua tramftãção 1 as J?scolas
- SESG", em virtude do desmembrªmento daquda s·ecreAgro técnicas Federais sofreram mlfdanças- irievitáveis Coril o
taria, conforme disposto no Deçr_eto .n" _99:244, 9e 1Q-5:90;
decorrer do tempo. tornando-se, portanto, imf:li'esdndível a
e com emenda substitutiva, no mesmo artigo, da expressão
adaptação do texto original à realidade atual. Houve altera"autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar",
ções significativaS' riO contexto das Escolas Agroté-criícãS Fedepor "autonomia didática e disciplinar", considerando o -Relarais,_ tanto no que se refere ao número de escolas mantidas
tor que as entidades autárquiCas__se caracterizam pela exislênpelo Ministério -da Educação e do Desporto, reduzidas de
cia da personalidade jurídica de dirçitÕ públicO, e, em conse38 (trinta e oito) para 37 (trinta e sete), quanto no que se
qüência, de autonomia administrativa e financeira, tothanrefere aos atuais· quadros de pessoal e às necessidades de
complementação dos cargos de docentes (professores .de lo;>
do-_se, portanto, redudante a expressão original.
Ainda na Câma.ra_do_sJ)eputados, o projeto recebeu paree 2<;1 graus) e de técnicos administrativos.
Faz-se necessária, portanto, a atualização de tais dados
cer técnica favorável e foi aprovado na Coniissão de Educação,
no Projeto apresentado. Considerando a possibilidade de criaCultura e _Desporto, em 23-10-91. Da mesma forma, mereceu
aprovação da Comissão de Tr_abalho, d<;_ A~n:iinistração ~Ser
ção de novas escolas·, assim como a existência de outras em
viçd Público, em 11-11-92, com adoção da emenda aprêSenta
fase de implantação, a lei deverá especificar as instituições
pela Comissão d.e Constituição e Justiça ~ de Re>!ação da
a serem transformadas em autarquias, ou seja, as que demonsCâmara dos Deputados.
·· ·
trarri possuir, enquanto_ órgão público, maturidade necessária
Em 21-1-93, o Senhor Ministrei de Estado da Educação
para gerenciar e coordenar todas as ações que lhe são concere do Desporto, através da EM/GMfM:EC/no;> 18, solicitou ao
nentes. A relação atualizada dessas escolas, fornecida -pela
Senhor Presidente da República a supressão do parágrafo
Assessoria do Ministério-da Educação e do Desporto e divulúnico do art. 4~, que prevê a criação dos Quadro$ qe Pessoal,
gada pela Secretaria de Educação Média e TecnolOgica daquenas Escolas Agrotécnicas Federais, considerando que a-Lei
le Ministério, deverá, portanto, ser anexada a esta lei.
É lido e aprovado o seguinte '
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Da mesma forma, é irilprcscíndível a atuaHzação dos.qu'adros CÇlmplementares de pessoal, a ser fe'iia' de acordo com
dados atualizadoS, cbietados diretamellte'p'el~ AS~eSsoJ-ia)"éc~ ·
nica do ,Mi,nistério ,d,a.J?<;fuca,ç~o e. d9. Dç&porto, juntQ aosdirctores ~as Esc_ol~s A.grotécnicas Federais. _- · ·.' :
Con;t. esta finalidade, o art. 1~ paSsaria· a: ter' a seguint'e
redação:_ ·
· _' . ·
···
·
-- -~-- _--"Art. 1..., 'As Escolas Agrotécnicas Federais,
mantidas pelo MiriistériO da Educação e do Desporto,
relacionadas nu Anexo I desta Lei, passarão a se cónsti, , t,uJr: em auta,rqufàS· federais."
_
'
· · ' ___ '
'
'.
' ' ''
,Par~

'-

'

que essaS.:37 1(trinta e sete) EscGlas -Agrotécnkas
Federajs, 1uma vez transformadas em autàrquias, mantenham
a identidade nacional. com características que_ lhes assegurem
diretrizes~güais côniurlS, -faz-se necesSáriO estãbelecer em lei
as bases de sua organizaÇão administrativa e funciOnal. Para
essa finalidade, servem de sUporte as Normas Gerais para_
a elab.oração dos Rcghnentos das Es_colas AgrotécõicãS-Fede-_
rais, expedidas pelo Ministro da Educação· c do Desporto
e publicadas no Diário Oficjal d,a Utüãp, atravéS da Portaria
n~' 538, de 2 de abril de 1993. "Com base nessa Portaria, resultante de consenso ent"re oS cti·retores' das Escolas Agrotécnicas
Federais~ pódcm-se estabelecer a e_strutura básica, a nomeação
e o mandado do Diretor~Geral e a função-e nomeação-.do
Diretor-Adjunto das referidas Escolas.
Para tanto, seriam acrescentados a(YProjeto de Lei em
análise os seguintes artigos:
-,
. I " Â.rt. 2~
A esirutur" básiCa OaS EsColãs AgrO: .
técnicas Federais constitliir-se·-·á de-uni Co"nselho Téchico.-Consultivo, um Gabinete do Diretor-Geral, um De·. partamento de Pedagogia e Apoio Didático, um Departamento de Atendimento "ao Educando, um Departa•mento de Educação," Produção e Eltterisão, e um Departamento de AdministraçãO.
§ 1'! Os demais órgãos da estrutura organizaCional e a finalidade de cada Escola se-rão_ definidos em
seus Estatutos, aprovados por Decreto.
§ 29 A composição e o funcionamento do Conse, J,ho Técnico-Consultivo serão disciplinados em Regula.. niento próprio.
,
• • , § 39 A estrutura organizacional_ de cada Escola .
Agro~écnici Fedç_ral íncluirá, obrigatoriamente, unia
Cooperãtiva-Escola.
Art. 3'? Cada Escola Agrotécnica Federal será
diri"gida por um Diretor-Geral, nomeado pelo MinistrO
da- Educação e do Desporto, para uru ma:tidato de 4
(quatro) anos, dentre os incluídos. em lista tríplice, de
ac:ordo com critérios.elaborados pelo Conselho Técnico_
CÇ>flSultivo da Escola, vedado o exercício de mais dedois mandatos consecutivos.
Art. 4~' O Diretor-Geral, para o exercício de suas
fuç.ções, disporã-de um Diretor-Adjunto, por ele indicado, que o substituirá em suas faltas e impe-dimentos,
nomeado pelo Ministro da Educação e do Desporto."
Tal alteração se justifica plenamente, diante da necessidade de se garantir, na forma da lei, diretrizes básicas para
a organi~a~ão e o_- funcionamento das Escolas Agrotécnicas
Federai's, ·evitando-se, por um lado, o abuso do poder na
criação de departamentos e cargos administrativos e mantendo-se, por outro lado, uma estrutura comum a todas as Escolas, tendo em vista sua integração num sistema de ensino
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que, embora descentralizado, esteja voltado para os mesmos
ideais de formação_ integral dos educandos, e de desenvolvim~nto rural e_,qes_cjmento da. agropecu_ária local e regional.
Finalmente, para que os quadros de pessoal das Escola~
· Ag~otécnicas Federais atendam às necessidades reais de cada
-Escola; suprindo-é coi-rigindo falhas existentes, a lei estabelecerá,' ria forma_dos-Afiexos elaborados-pela Assessoria Técnica·
do Ministério da Educação e do Desporto, o número de cargos: cotnplementares·a·serem criados em cada unidade de ensino,
que atualmente perfazem um total de 251 (duzentos e cinqüen~
ta e um) professore~ P,e 1" e 2" gr_aus,,e 28_2,(duzentos e oitenta
e dois) técnicos administrativos, nas 37 (trinta e sete) Escolas
Agrotécnicas Feçiçraj::., mantidas pelo Ministério da Educação
e do Desporto. ~
·lli- Conclusão
Diante do e:X-Pôs"to, e considerando a necessidade de atualização ·dos dados fornecidos para a elaboração deste projeto
de lei, cuja orige·m. data de 1989, opinamos pela modificação
do capút do ai-t. !~.:relacionando--se as atu3.is Escolas Agrotécriicas.Federais; .e rriantendo-se inalterado seu parágrafo único; pela supressão -dós parágrafos únicos do art. 4" e do art.
5\>, que dispõem, respectivamente, sobre a criação dos quadros
de pessoal e so.b_re a nomeação do Diretor~ pela introdução
_dos art. 2\>, 3~" e 4,~>-eo_dos §§ ~~> e2~" no art. 7':, que definem
_ as- pryncipais dire~~erpara'a-estrútura ·e fuilcío-nanlenfo das
ESc"olãs, assim Côni.o para a composição dos quadros de pessOal; e, finalmente, pela renumeração dos artigos 2~'~ 3ç., 4"
-(Caput), 5? (caput),'6". 7" e s~, cujos textoS são maritidos na
íntegra.
·'·
O voto é, portanto~ favorável, nos termos do seguinte
substitutivo:
' SUBSTITUTIVO AO PLC N974, DE 1993

TransfOrma em autarquias as Escolas Agrotécnicas

~ederais qUe eSpecifica, e dá outras providênCias.

Art. 1". As-Escolas AgrotécniC3s Federais, mantidas
pelq Ministério da Educação e do Desporto, relacionadas no
Anexq I desta Lei, passarão a se constituir em autarquias
federais.
Parágrafo único. Além da autonomia que lhes é própria
como entes autárquiCOs, as Escolas Agro técnicas Federais terão, ainda, autonomia didática e disciplinar.
_ Art. 2?. A estrutura básica das Escolas Agrotécnicas
Federais constituir-Se-á de um Conselho Técilico-Cõnsultivo,
um Gabinete do Diretor-Geral, um Departamento de Pedagogia e Apoio Didático, um Departamento de Atendimento_
ao Educando, um Departamento de Educação, Produção e
Extensão, e um Departamento de Administração.
___ § 1~' Os demais órgãos da estrutura organizacional e a
finalidade de cada Esc;ola serão definidos em seus estatutos,
aprovados por decreto.
§ 2~> A composição e o funcionamento do Conselho Técnico-Consultivo serão disciplinados em regulamento próprio.
§ 39 • A estrutura organizacional de cada Escola Agrotécnica Federal incluirá, obrigatoriamente, unia Cooperativa-Escola.
- Art. 3~>. Cãda Escoia Agrotécnica Federal será dirigida
por um Diretor-Geral, nomeado pelo Miriistro da Educação
e do Desporto, para um mandato de_4 (quatro) anos. dentre
Os incluídos em lista tríplice, de acordo com critérios elabo-
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rados pelo Conselho Técnico" Consultivo da Escola, ved_ado ....fu:·~co.::.1::.a:.,'A.:.. lóG:;ro::.t~éc~n,::ica::.,F~e~d::.e:!re!a!!l_ _ _ _u~n::.id~a,::d,::e:.;d::.a:..!F:!ed:!!::e:;ra!!!ç!i:ã.::o~
o exercício de mais de dois mandatos consecutivos.
-:Art. 49. O Diretor~O~ral, para o exercício de suas fun16- Inconfidentes Mi rias Gerais
ções disporá de um Ditctor-Adjunto, por ele indicado, que
'
17 • Junuária
Minas Gerais
..
o substituirá em suas f~l~a:_s, e impedimentos( nomeado pelo
18Machado
Minas
derais
Ministro da Educação e do Desporto.
·--19 --M:anaus
Amazonas
Art. so. O património das escolas de ,que trata o art.
19 desta lei será form<!do_,_em cada uma: . -_. -··:·- __
20 - Muzambinho
Minas Gerais
a) pelos bens, móv~is e imóveis, que constituem: ·suas
21 - Petrolina
Pernambuco
terras, prédios e instalaç.ões, bem como
Outros direitos,
Rio Grande do Sul
ora pertencentes à União, que lhes serão t~:~ll$feridos;' , · : . 22- Presid. JK(Bento Gonçalves)
Minas Gerais ' '
b) pelos bens e d.ireitos por eles adquifi~ . .:. -corri se_us: 23.- Rio Po!Jl.ba . - ..
.recursos;
24 - Rio Verde
Goiás
c) pelos legados e doações regularrnent~ aceitos; e
25- Salinas
Minas Gera(s
d) pelos saldos de rendas próprias, ou de- recu-rsóS Orça.. : Espírito Santo
26
sã.nta
Tereza
mentários, quando transferidos para sua conta patrimonial.
..
27 - São CristóvãO - -·Sergipe
Art. 69 • A aqu-isiçád de bens pelas Estolas Agro técnicas
-~
Federais independe de aprovação ministeriaL
28 - São João Evangelista
MinasGeni.is
Parágrafo único. A alienação de bens imóx_eis depende
29 - São Lujs_
Maranhão
de autorização do Ministro de Estado_ da Educação -e do Des~
30 - São Vicente dÕ Sul
Rio Grande do Sul
porto, observada a legislação em vigor. ·
·
. Alagoas
31- Satuba
Art. 7". As Escolas Agroté_cnicas F.edetai~, como au_t_ar..
.. .
quias educacionais, terão orçamento_e quadro de pessoal Pró32- Sertão
Rio Grande do Sul
prios.
_
~
34- Uboraba
Minas Geráis
§ 1°. É vedada a diferença de remuneração para cargos
35 - Úbcrlândia
Mmas Gerais
e atribuições iguais ou asse_melhadqs, nas autarquias a que
36Urutaí
Goiás
se refere o Anexo I desta lei.
,.
.
37 - Vitórli de S. Antio
§ 2'. O atual quadro de cargos e funções de cada Escola
Pernambuco
---------,..
..
___ _
passa_a ser o seu Quadro de Pessoal Perm_anente.
§ 39 • Ficam criados, ainda, os cargos de professor de
1» e de 2~ graus e de técnico-a4ministr?-th;q, na form~ ~o~
Anexos II, III, IV e V desta lei.
. __ .
__ _ _
Art. 8". O Ministério da-Educação e d9 Desporto adotará as providências necessárias à execuÇãO destÇI. lei.
Art. 9'?. Esta lei entrª- em vigor ~(1 d*~ade_ su~ p~~~-
cação.
Art. .10. RevogarÕ-se ·as disposições effi--CQtiiiáiiO. ~
- ANEXOU
Da Lei n' , de 1993
..
'
ANEXO!
QUADRO COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOCENTE
Da Lei n' , de 1993
PARA AS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS
ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS

por

-.

-

Escola Aerotécnica Federal
O! -Alegre
02 - Alegrete
03 - Araguatins
04- Bambuí
05 - Barbacena
06 - Barreiros
07 - Belo Jarclim
08- Cáceres
09 - Castanhal
lO- Catu
11 - Colatina
12 - Concórdia
13- Crato
14- Cuiabá
15 -lguatu

EAF
Unidade da Fed_eracão
Alegrete-RS
Espírito Santo
Aral!llatina-TO
Rio Grande do Sul
Bambuí-MG
Tocantins
Barbacena--MG
Minas Gerais
Barreiros-PE
I Cáceies- :MT
Minas Gerais
Catu-BA
Pernambuco
Colalina-ES
Pernambuco
Mato Grosso
I Concórdia-Se
Crato-CE
Pará
Cuiabã-Mr
Bahia
l.mlatu-CE
Espírito Santo
Inconfidentes-MG
Santa Catarina
Januária-MG
Ceará
Macbado-MÚ
Mato Grosso
Manaus-AM
Muzambinho-MG
Ceará
..

Docentes
13
20
04

05
09
07
01

oc
os

..
..

03
11
09

os .

13
07

64
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.

..

'
Petrolina-PE
Prcsid. JK (B. Goncalves_-RS)_

Salinas-MO

. .. .

São .Cristóvão-SE
São João Evan_g~lista-MG

.

..
.

.

São Luís- Iv1A

12
06
..
06' .
18
13

São Vicente do Sul-RS

11

Satuba-AL

02.
17
Oô
07.
06

Souza-PB
Uberaba-MG ·

----

.

Urutaí-GO

..

..

Vitória de Santo Antão-PE

Total

251

...

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINIS1RATIVO
· PARA AS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS
Escolas Agrotecnicas· Federais (EAFs) de:
Grupo 1: Presidente Juscelino Kubitschek -Bento Gonçalves/RS
Grupo 2: Barbacená!MG, lguatu/CE, Sãó Crístóvão/SE, São João
Evangc!ista!MG,Sãó Luís/MA, Souza!PB. Uberaba!MG e
Vitória de Santo Allíão/PE
'Gntpo 3:'Áraguatinúro
Grupo 4: Petro1ina!PE
Nível Intennediârio

-categ oria Func·onal

Qu antitat·v
1 o
Grupo I Grupo 2 Grupo3 Grupo 4
01
01

Almoxarife
Assistente em
-Administração

ANEXOill.
Da I:~iil0
de 1993

Assistente de Aluno·Auxiliar' de BiblioteCã-·

,

'Auxiliar de Enfermagem
Datilógrafo
'Eletricista
Encanador (Bombeiro)
Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) de:
MecânicO
-·
Grupo-1: Presidente Juscelino Kubitschcck- Bento
Motorista
Gonçalves!RS
·
. . __
Grupo 2: Barbacena!MG, lguatu/CE, São Cristóvi!o/~E, São ÍÓão . Programador
_-:[~riicq eni AgfOpeéÚária
Evaugelista!MG, São Luís/MA, SoUZaiPB, UberabiílMG e=:-- ·
1 éc. em Contabilid<!de
Vitória de Sauto Antão!PE
Téc. em Econ./Doméstiéa
Grupo 3: Araguatins!TO e Pctrolina!PE
Técrueo em Enologlá.
Tclcforiista
Vigilaute
Subtotal
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADM1NIS.1RATIV'Ô .
PARA AS ESCOLAS AGROTECNICAS FEDERAIS

02

04

02

O!
01
01
'02
02
06
02

O!
01
04'
02
08
02

03.'

Di

03
06
04
16

.;C;.:a.;:teg~o"n'!'
.•::;.I~F;"u'::n-=c,;:.o-:n-:a;-1-------:Q;o;::u-=an~t~it:::a::ti;:v-=o..,_--~ Total (subtotal X ll de

Ol

'·· ·
Administrador
Analista .de .Sistemas

16

48

NÇunero de EAFs

03
03
02
02

12
03
02
02
07

02

06
08

Nível Superior

ii 4617

ANEXO IV
Da Lei n° , de 1993

15

'.

'

Santa Tereza-ES

!O·.

Sexta-feira

02
03
35
Ol

02

lO.
58

O!

0

Grupo! · Grupo 2

01

EAFs)

Total Geral

35

58

!57
ANEXO V
Da Lei no , de 1993

01
01
01

01

01
01

Educacional

Pedagogo/Orientador
Pedagógico
Psicólogo
Técnico em Cooperativismo
Veterinário
Subtotal
Número de EAFs
Total (Sublotal x n• de

EAFS)

Totai Geral

01
01
01

Assistente Juridico

BibliotecárioEngenheiro Agrônomo
Médico
NutriCionista!Economista
DomésticoOdontólogo
Pedagogofüricntador

Grupo 3
.. oJ

01

O!
01
02
01

01
08

02

08
32

QUADRO DE PESSOAL TECNICO-ADMINIS1RATIVO.
- PARA AS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS
Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) de:

Grupo I: Presidente Juscelino Kubitschek- Bento Gonçalves/RS
Grupo 2: Araguatins!TO
GrUpo :!: Petro!ina/PE
Nível çi~ Apoio
Categoria Funcional

II

02
22

Quantitativo

Grupo 1
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Encanador
(Bombeiro)
Auxiliar de Eletricista

Grupo2
04

Grupo3
08

O!
O!

01
O!

4618
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Nível de Apoio
Categoria Funcional
Auxiliar de Limpeza
Auxiliar do Ind. e
Cons. de Alimentos _
Auxiliar de Mecânico
Auxiliar Rural
Carpintclro
Cozinheiro
Marceneiro
Operador de Máquinas
Copiadoras
Operador de Máquinas
Agricolas
Operador de Máquinas
de Lavanderia
Padeiro
Pedreiro
Servente de Obras
Pinfor
Subtotal
Número de EAF s
Total (Subtotal X n° de
EAFs)
Total Geral

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quantitativo
Grupo3
Grupo!
Grupo2

04

09

04
02

01

04

07

01

12

01
01

Of

01

o3~"

.

01

03
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É lido o se,guinte
. : .~~~CER N•15~, QE ,l?'l3
•.(Da Comissãp J;>irytor~)
· Redação ·do vencido, para o turno suplementar,
do SubstitutivO "do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 74, de 1993 (n• 4.562, de 1989, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a- redação do vencido,
para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto .de Lei da Câlllara. n• 74, de ,1993 (n• 4.562, de 1989,
na Cãsa de origem), que transforma-em autarquias as Escolas
AgrotécnicaS Fêderais que eSpecific·a·e dá outras próVidências.
Sala de Reuniões da Comissã<f, 20 de maio de _1_993_. "'"":""
Chagas Rodr.i1W~' Pr~sidente ..:.._ Na~.::- Júnior, Relator Levy Dias - Beni Veras.
-

______,

01
01

03
01

02
02

02
02

. 01
14
01

31
01

01
48
01

14

31

48

93;

O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior) -O parecet'córidui
favoravelmente ao projeto, nos termos dó ·sübs_titqfi\iQ qUe
apresenta.
__
_
Completada a instrução da matéria,- passa-se- à discussão
do projeto e do substi_tutiVo, em turno ún.ico----:-(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_________ -_- _
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1»
Secretário.
- - É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 487, DE 1993
Nos termos dos arts. 30D, inciSó XIII, e 311, alínea d,
do Regimento Interno, rcqueirq_ prefe-rência panl~Votação -do
Substitutívo ao Projeto de Lei da _Cáma_ra n"' 74:, de 1993
(n') 4.562/89, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que transforma as Escolas Agrotécnicas Federais em autarquias e dá outras providências.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1993. -'--Senador Jutahy
Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Eni votaÇão o
substitutivo.
-Os Srs. -Osenadores que o aprovam queirani Permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_ _ __
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de ser__tedigido
o vencido_, para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Sobre a mesa,
paracer da Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido, que será lido pelo Sr. 1» Secretáiio.
-

ANEXO AO PARECER N• 155, DE 1993
Redação do vendido, para o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei Cârnra
n• 74, de 1993 (n• 4.562, de 1989, na Casa de origem).
. Transforma em autarquias as Escolas Agrotécnicas
Fede-l·ais que específica.e dá outras pr~vidência~.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As Escolas Agrotécnicas Federais, mantidas pelo Ministério da Educação e do Desporto, relacionadas no
Anexo I desta Lei, passarão a se cons.tituir em autarquias
federais.·
Parágrafo úniCo. ~ -·Aiéffi da autonomia que lhes é própria
corno entes autárquicos, as_EscQlas Agrotécnicas Federais terão,._ainç1a,o~ut.Q_9º-~~a didática e Çi~c;iplinar. _ __
Art. 21 A es_trutura básica das Escplas. Agrotééii(casFederais constituir-se--á de um Conselho Técnico-Consult'ívo, um
Gabinete do Diretor-Úeral, um "JJepartamenfo de Pedagogia
e Apoio Didático; um Departamento de Atendimento ao Educando, um Departamento de Educação, Produção e Extensão,
um Departame-nto de Administração.
§ 19 Os d~mais__ 9rgãos da estrutura organizacioital e
a finalidade de cada escola serão definidos em seus e_S:iatutos,
aprovados pó r decreto.
.
.'
- § 21 A compoSição e o funcionamento do_ ConseJho Técnico;.Consultivo serão disciplinados em regulamento próprio.
§ 39 A estrutura organizacional de cada ESC013 Agrotécnica Federal, incluirá, obrigatoriamente, uma -c(?óperativa-Escola.
·
-Art. 39 Cada Escola Agrotécnica Federal será dirigida
por um Diretor-G_eral, nom~ado pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto~ para um mandato de_quatro anos,
dentre os incluídps em lista tríplice, de acordo com critérios
elaborados pelo Conselho Técnico_-CoriSultiVo da ~scola, v~da
do o exercício de mais de dois mandatos cOnsecutivos.
-art. 49 O Diretor-Geral, para o exercício de suas funções~ disporá de um Diretor-Adjunto por ele indicado, que
·O substituirá em suas faltas e impedimentos, nomeado pelo
Ministro da Educação e do Desporto.
Art. 5"' O património das escolas de que trata o art.
1» deSta Lei sel-á formado; em cada uma:
a) pelos bens móveis que constituem suas terras, prédios
e inStalações, bem como por outros direitos, ora pertencentes
à União, que lhes serão transferidos;
b) pelos bens e direitos pOr ·elas adquiridos com seus
recursos;
c) pelos legados e doações regularemente aceitos; e

e
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d) pelos saldos de rendas próprias, ou _de recursos orçamentários, quando transferidos para sua conta patrimoniaL
Art.

_6<:>

4~.19

Escola Agrotécnica Federal

Unidade da Federação

28- São João.Evangelista
29- São Luis
3a_,- São Vicente- do Sul
31 - Satuba
32- Sertão
33- Souza
34- Uberaba
36 -·Urutai

Miilas Gerais
Maranhão
Rio Grande do sul
Alagoas
Rio Grande do Sul
Paraiba
Minas Gerais
Minas Gerais
Goiás~ ' -

37 .R-Vitória de)hn~o Antão

Pemamhuco

A aquisiçãO de bens pelas EScOlas_ Agrotéc-nicas

Federais independe de aprOVaçãO- ministéfial.
Parágrafo único .. A ~lienação de b~ns,iméiv~is-depende
de autorização do Minjs_tro de Estado da.Eclu,cação e do Desporto, observada a legislação em vigor.

Art. 79

Scxta-foira 21.

As Escolas Agrotécnicas Federais, como autar-

quias educacionais, terão orçamento e quadro de pessoal próprios.
,
§ 1\> É vedada a dJferen_ça de remuneração para cargos'
e atribuições iguais Ou asSemelhados, nas· á..utatcfuiás'- a que'
o

_

se refere o Anexo I destá Lei. __

--,-------

_·

' -'

--

,...._-_

'_ ~ ' · ·

§ 29_ O atual quadr9 _de cargoS--~ -fti~Çõe~. de cadã e;s0Jlfl,
passa a ser o seu Quadro de Pessoal P~rman_e..nte. _ ·-, --·- _ .
§ 39 São criados, ainda, os cargos de professor de pri:.
rneiro e segundo graus. e de técnicoRadministrativo, an forma
dos Anexos ll, Ill, IV e V desta Lei.
·- ·
Art. 89 O Ministério da Edycação e do _Desporto adotará as providências necessáilãs à execução desta_ Lei.
Art. 9" Esta Lei entra· em vigor na data de sua publiR
cação.
Art. 10. Revogam-se as disposições eln contrário.

-

3S - Uberlândia

ANEXO li
(Da Lei n' , de 1993)
QUADRO COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOCENTE .
PARA AS ESCC!LAS AGROTÉCN!CAS FEDERAIS- EAF;

ANEXO!
(Da Lei n' , de 1993)

.EAFs
ESCOLAS AGROTÉCN!CAS FEDERAIS

Escola Agrotécnica Federal
01 -Alegre

02 - Alegrete
03 - Araguatins

04- Bambu!

05 - Barbacena
06 : Barreiros

Unjdade da Federação
. Espírito Santo
. Rio Grande do Sul

Tocantins
Minas Gerais
Minas Gerais
Pemãrilbuco

07 - Belo Jardim
Q8- Cáceres

Pernambuco
Matô_ "GrossO

09 - Castanhal

Pará
Bahia

!O- Catu
li - Colatina
12 - Concórdia
13- Crato
14- Cuiabá
15- lguatu

16- IriConfidentes
17- Januária
18- Machado
19- Manaus

20- Muzambinho
21 - Petrolina
22 - Presidente JK (Bento
Gonçalves)
23 - Rio Pomba
24- Rio Verde
25- Salinas
26 - Santa Tereza
27 - São Crist6vão ·

'

Espírito _Santo
Santa Catarina
Ceará
MatO -GroSsoCeará

Minas Girãis
Minas Gerais
Mfnas Gerais
Amazonas
Minas Gerais
Pemainbuco
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Goiás
Minas Gerais
EsPírito s-ãritci __ _
Sergipe
·-

Alegrete - RS
Araguatins - TO
Bambu!- MG
Barbacena - MG
Barreiros - PE
Cáceres- MT
Catu- BA
Colatina - ES
ConCórdia se
Crato- CE
Cuiabá- MT
lguatu- CE
Inconfidentes MG
J anuária MG
Machado- MG
Manaus- AM
Muzambinho - MG
Petrolina - PE
Presidente JK (Bento Gonçalves - RS)
Salinas- MG
Santa Tereza ES
São Cristóvão - SE
São João Evangelista- MG
São Luís- MA
SãQ Vi~eu"t~- d~ S-Ul-~ RSSatuba- AL
Souza- PB
Uberaba- MO
Urutai- GO
·-Vitória de Santo Antão- PE
Totaí
·
R

R

R

R

Docentes
13

20
04

05
09
07
01
01

05
03

li

09
05
13
07
04

05
10
15

12

06
06

18
13

lf
02
17

06
07
06
251
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ANEXOW

(Da Lei n°

Maio de 1993

CATEGORIA FUNCIONAL
· (NÍVEL DE APOlO)

, de 1993).

...

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMlNlSTRATIVO PARA AS ESCOLAS
AGROTÉCNICAS FEDJ;RAIS •. EAFs
,

.. ,

. QUANTITATIVO

GR~IGR~2GR~3

ANEXO IV
(D Le' ,

a 1n
, d e 1993 )
- - - - - - - - - - - - - - ' - - ' - - - - - - - Q U A D R O DE PESSOAL TÉCN!CO-ADMlNlSTRATIVO PARA AS ESCOLAS
N' DE EAFs
AGROTÉCNICAS FEDERAIS • EAFs
ESCOLAS AGROTÉCNIÇAS FEDERA,!~ : JiAFs
GR~

2

3

Presid. JuscelinO Kubitscheck (Beato Gonç~ves·RS}

01

Barbacena-MG~ Iguatu..CE, Slo Cris~SE, Slo
Luis-MA. Sollzà-PB,
Ubcraba-MG CVitória de Smto AntJo..PE

08

GRUPO

Joio Evangelista-MO, Slo

.ii

N• DE EAFs

Prt:sid. Juscelino Kubitsc:hek (Bento Gonçalves-R$)

O1

2·'

Barbaccna-MG, lguaw-CE. Sio Cristóvio-SE, Slo
1oio Evangelista-MO, Slo Luis-MA, Souza-PB,
Uberitba-MG e Vitória de Santo Antlo-PE

08

3

Anguatins-TO

01

Araguatins-TO e Petrolina-PE

TOTAL

ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS - EAFs

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMlNISTRATIVO

-

CATEGORIA FUNCIONAL
(NÍVEL SUPERIOR)

Pctrotma:.PE
4
01
QUANTITATIVO
. -. 1_1
GRUPO (~RUP02<JR!JI'03 TOTAL
--~------~~~~--~~--------~
Ól

Analista de Sistemas
Assistente Jmidico
Bibliotecí:rio
Engenheiro Agrooomo

. 01
01
01
O!
01
01
O!
01

01.

Médico
Nutricioaista/Economista Doméstico
Odontólogo
Pedasogo/Orieuwlor Educacionol
Pedqogo/Orieutador Pedogógico
Psicólogo

01

01

T~ em Coopentivism.o

01
01

VcteriDirio

01... ......... 11
os ............ 02
os ............ 22

SUBTOTAL................. ...- - - · ·..·•
02....,....,.
N" DE EAFs ..............................- - - · - · - - 01......... ..
TOTAL(SUBTOTALxN"DEEAFs)............ 02 ...... :.. ..
TOTAL GERAL ................................- -.... 32

(Da Lei g<l

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMlNlSTRATIVO
CATEGORIA FUNCIONAL
(NÍVEL INTERMED!ÁR!O)

QUANTITATIVO
GR~IGR~2 GR~3GR~4

Ab:noxarife
AnimnteemA~

Assistente de Aluno
Auxiliar de Biblioteca
Auxiliar de Eofcrmagem
Dotilógrafo
· · ·.
Elctricista
EDcalwlor(Bombciro)

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMlNISTRÁTiVO PARA AS ESCOLAS Técaico em Eoologia
AGROTÉCNICAS FEDERAIS • EAFs
.
TelefOIIista

VisiJam

GR~

ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS • EAFs

N' DE EAFs

Presid.JuscelinoKubitschek(BemoGooçalves-RS)

01

2

Anguatins-TO

01

3

Petrolina-PE

01

03

02

Mccanico
Motorista
Pirigromad«
Técnico em Agropecuária
Tecnico cm Cont.abilidade
Tk cm Economía ~ca
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02

02

01
03
--....03
02
02
-0'1
01
01
01
02
02
06
02

01
12
03
02
02
07
01
01
01
04
02

02
03

02
lO

os
02

03
06
04

SUBTOTAL. ...............-.--.....
i6::....... o6 ....
N" de EAFs .....................~
01......... OS ....
TOTAL(SUBTOTALl<N"EAFs)
16... ...... 48 .. ..
TOTAL GERAL .............._.-.... !57
Auxiliar de Mecbic:o
02
AuxiliarRural
04
Clrpillteiro

35 ........ :Ss
01 .. '-''''' O!
35~ ..- - .58
01
07

~~----------------------------------------Co~
03 .
Marceneiro

TOTAL

()pendor de Mjquínas Copiadoru
()pendor de Máquinas Agricolu
()pendor de Máquinas de Lavmderia

PadeVo

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
CATEGORIA FUNCIONAL
(NÍVEL DE APOIO)

Auxiliar de CozíDha
Auxiliar de Eocanodoc (Bombeiro)
Auxiliar de Eletricísta
Auxiliar de Lilnpea
Auxiliar de lDd. e Cons. de Alimentos

QUANTITATIVO
GRUPO I GR~ 2 GR~ 3

04
04

04
OI
01
06

os
01
01
09

P..n.iro
Servento de Obns

Pinw

01
03
01
01
02
02
01

TOTAL ........................................................... .
14........ ~ 31 ... .
N°dcEAFs ......................................................
01......... 01....
TOTAL (SUBTOTAL xN" de EAFs) ..............
14 ......... 31 ... .
TOTAL GERAL .............................................. 93

01
12
OI
01
01
01
03
03
01
02
02
O!
48
.. 01
_48
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em discussão
o substitutivo, ein turno suplementar.
__
___ · __
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
(Pausa.)
Em votação.
, _
. _,
___
_..
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
· ·
· Aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 2_:
Votação, em tUrno único, do fróJetO âe Le:i <!a
Cãmara n' 13, de .1991 - Complementar (n' 223/90
- Compl,ernentar, na Casa de origem), que regulamenta o § 2"' do art. 1_71 da Constituição Federal, dispondo sobre a edição e o process_o legislativ9 das medidas provisórias previStas no art. 62 da Constituição
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~ 49 e 8Jl, de 1991, da Coomissão
~de Constituição, Justiça e Cidadania, 1~ pronunciamento: favorável aO Projeto, com ·ãs ~m~~das de
n9i' 1 a 4-CCJ, que apresenta; 2~ pronunciamento: contráriO às Emendas de n~ 5 a 17, de Plenário.
A discussão da matéria foí encefrada na sessão_ ordinária
de 4 de março último.
_..
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 ·
_
-_ __.
_
Secretárió. _
É lido e aprovado o_seguinte

REQUERIMENT_O N• 488, 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 da Câmara n" 13, de 1991-Complementar
(n" 223/90-Complem-entar, na Casa de origem), que regulamenta o § 2' do art. 171 da ConstitUição federal, dispondo
sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias
previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá outras provi~
dências, a fim de ser feita na sessão de 18 de junho do corrente
ano.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1993. -Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Aprovado o requerimento, o projeto~retárnará à Ordem do Dia na data
aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Ite!!13:
Votação, em turno único, do J>rojeto de Lei da
Cãmara n' 20, de 1992 (n' 7.445/86, ria Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que revoga
o Decreto-Lei n' 869, de 12 de dezembro de 1969,
e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido. em Plenário, Relator: Senador Valmir Campelo, em substituição
à Coniissãb -de Educação.

Em votação o projeto, em turnb único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane.cer
sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
~ .
A matéria v~i à sanÇão.·
~ o_segu_inte o pr9jeto- ã.provado.
.
PROJETÓ DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1992
(N' 7.445!86, na Casa de origem)
(De iril~i~!iVà d~ Presidfmt~ -da RepúbliCa)
Revoga o Decreto-Lei n9 869, de 12 de dezembro
de 1969, e·dá outras providências.
O Congres~;N~cional decreta:.~
Art. 19 Fica revogado o Decreto-Lei n" 869, de 12 de
dezembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão da Educãção
Moral e Cívica como disciplina obrigat6ria, nas escolas de
tóçlós os graus e modalidades, dos siStemas de ensino no País
e dá o_u_tras provid_ências.
Art. 2~' A carga horária destinada às disciplinas de Educação Moral e. Civica, de Organização Social e Política do
Brasil e Estudos, dos _Problemas Brasileiros, nos currículos
d..o__enSino fundament~l, médio e superior, berii comdseu ob)etiVo formador de cidadania e- de conhecimento da realidade
bi-cisÜeira, deverãO ser incorporados sob critério das .instituições de ensino c do sistema de ensino respectivo às disciPlinas
da área de Ciências Humanas e S__ociais.
Art. 3" Esta lefe"ntra em vigõr na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as ct"ispo_sl9?~ se_~_c_ontr_á~o.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -'-Item 5:
Votação, em turno único, dO R.eq~eriinentO n9 436;·
de 1993-, do Senador João França, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 55, de 1993, que disciplina o exercício da profisSãõ
de carregador de bagagens ·nos aeroportos e dá outras
providências, além da Comissão cOnstante do despacho
inicial, seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-Estrutura.
Em votação- ó requerimento, em turno único.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
- Aprovado.
__
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 6:
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo
do Senado no Projeto de Lei_da Câmara n~'_91, dç
1990 (n'1.480/89, na Casa de origem), que dispõe sobre
os Juizados Especiais Cíveis é Criminais, tendo
PARECER, sob n' 134, de 1993, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar.

(Pau~

sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
o- substitUtivo é dado como definftivamente adotado, nos termos do_disposto no art. 284, do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
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É a segi.iinte a matéria aprOv-ada:

Redação do vencido, para o turoo suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Proj~t_o .<Je Lei da Câmara
n• 91, de 1990 (n• 1.480/89, na Casa de origem).
Dispõe sobre os Juizados Espeçiais Cíveis e Criminais.
··
.,_,.
'
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
E CRIMINAIS
CAI'ITULOL
Disposições Gerais _ 1 ,.
Art. 1"' OS-_J_uizados EspeCiãís Cíveis e Crinlinais, órgãos de Justiça Ordinária, serão criadOs p·eta União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados para a conciliação, processo, julgamento e execução, n~ls-caúsas de sua com· c' '
petência.
Art. 2"' O processo orieD.tãr-se-á pelos critérioS da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou
transação.
CAPÍTULO II
Dos Juizados Especiais CíVeis
Art. 3"_o O Juizado Especial Cível, provido por juízes
togados ou togados e leigos, tem compCtêrrêia p~ra conéiliação, processo e julgamento das causas cíve~s de menc;>r complexidade, assim consideradas:_
I - cujo valor não _ex:ced_a_ de vinte salários mínimos_
(à data de aprovação do projeto) que deverá ser corrigido
mensalmente pela Taxa de Referência (1RJ Ou qualquer outro
índice oficial que vier a substituí-la;
I I - de menor complexidade, estabelecidas em lei local.
§ 1~ Esta lei não se aplica às cau-sas de natureza alimentar, falimentar, fisCal e de interesse da Fazenda Pública, nem
as relativas a acidentes do trabalho, às sucessões e ao estado
e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimoniaL
§ 2"' Quando e:ntende_r, o Juiz remeterá a causa ao juízo
comum, por reputá-la complexa, não podendo este recusar
da competência declinada.
Art. 49 A execução do_ julgado e seus inc1del)t~s processarMse-ão no próprio juízo.
~
CAPÍTULO IIl
Dos Juizados Especiais Criminais
Art. 5"' O Juizado Especial Criniiilal, provido Por juízes
togados tem competência para o julgamen~o de infi:ações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos
oral e sumaríssimo, p-ermitidos, nas hipóteses previstas em
lei, a transação e o julgamento dos recUrsos por turmas de
juízes_ de primeiro_grau.
Art. 6" Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo:
I - as contravenções penaiS;
II -os delitos apenados com multa ou- detenção.
§ 1"' De acordo com suas peculiaridadês regiollais, a
lei local poderá limitar os casOs de incidência do item II deste
artigo.
-- - -_=
§ 2"' SãO-eXdufdos dos Juizados Especiais CrimiOais
quaisquer delitos previstos em leis especiais.

DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 7"' Nas Comarcas em que- o movimento forense
nãO comportar- a· inStalação dos J uizados Especiais Cíveis e
Ciiiliíriãis;-aplícarMse:..ão as normas da legislação comum, salvo
as hiPóteses de instalação intinerante.
'Art. 8• Fica revoga a Lei n• 4.611, e 2 de 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. PRESII)ENTE (Nabor Júnior) - Item 7: .
PROJETO J)E: LEI pO SENADO
. .N' l19, DE 19gz
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
DiScussão, em turno -úitiCo, do Projeto- de Lei do
Senado n"' 119, de 1992, de autoria do Senador Aureo
Mcllo, que cria o Parque Nacional das Anavilhanas,
tendo
Parecer-, proferido em Plenário, Relator: Senador
Pedro TeiXeira; faVoráv-el ao Projeto com Emendas
de n~ 1 a 4, que apresenta, em substituição à Cblnissão
de Ass~ntos SociaiS. -- - -- --- Em discussão o projeto e as emendas, em turno único.
(Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palaM
vra, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
__ Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 119, DE 1992

-- Cria o Parque Nacional das Anavilhanas.
Art. 1• . A Estação Ecológica constituída pefo arquipé·
lago das Anavilhanas passa a se denominar Parque Nacional
.das Anavilhanas, no rio Negro, Amazonas.
Art. 2"' O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama - deverá elaborar,
no prazo de 60 dias um Plano de Manejo onde deverá ser
incluída a regulamentação da atividade turística no local e
a _i9e_ntificação daS áreas que devem ser mantidas intactas,
viabilizando ou priorizando sua proteção.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-- cação:
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Votação em glo·
bo das Emendas de_ n9s 1 a 4, com parecer favorável.
_Os SrS. Senadores qq.e -~s aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
A-provadas.
O projeto vai à ComisSã-o Diretora para a redação final.
São as seguintes as emendas apro~adas:
EMENDA N• 1

Dê-se a seguinte r~dação a emc~~ d?_ projet?:
"táu:íSfotiDa 3 Estaçãci'1~c0lógkã aas Anãvilhanas
em Parque Nacional das Anavilhanas.
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EMENDAN'2
Dê-se a seguinte redação ao art. 2" do projeto:
"Art. 2~ O Pod~r Execu.tivÓ~ ~p- Pr~Zo -de 6Ó (sessenta) dias con.tadq ela publicação des_ta lei, deverá elaborar o Plano de Manejo do Parque ora criado, 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 vigqr na data p.e sua
publicação."
EMENDA N•4
Acrescente-se o seguinte_ artigo ao pr~Je~~: " Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.'-'- O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 33, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos EconómicOs coinO Cônc:lusão ·cte seu Parecer n?
116, de 1993), que' rerratifica a ResoluÇão n'-54; de
'1992, do Senado Federal, que "aUtoriZou_ a República
Federativa do Brasil a contratar operação ·de crédito
no valor ·equivalente a até oitenta milhões de dólares
norte-americanos, junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento.:..... BID, destinada ao financiamento
do Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária na Região- Centro-Sul".
A matéria ficou-sobie a mesa durante cinCo sessões ordinárias, a fim de receber emendas nos tennôs- ctO art.- 235,
incisq II, alínea "r', do Regimento Interno.
A proposição não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores .desejar fazer uso ·cta palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
-- -

~''"ta-feira

Art. 2? Esta resolução entra em
publicação.
· O SR.

~igor
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na data de sua

PRESIDE~TE

(Nabor Júnior)- Item 4:
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 enunciam nornias sobre os_
pagamentos- pelo Poder Público a seus fornecedores
de bens e serviços, assini Como ·a exeé:utbté:s de obras,
e dá outras providências, tendo,

PARECERES sob n•s 266 e 369, de 1992, da Comissão
de Assuntos Econôni.icos, 1' pronunciamento: favorável ao Projeto, com Em~ndas que apresenta de n~s
1 a 3 ~ CAE; 29 pronunciamento: contrário às Emendas _
n•s 4 e 5, de Plenário.
,~A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 4 do corrente.
_
A PreSidência êsclarece ao -Plenáiío que, rlÜS termoS do
art. 288, inciso III, alínea a, do Regimento Interno, a matéria
depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita
pelo processo ele(rP~ico.
Como vota o Líder do PMDB?
9 SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE) -"Sim" ...
Sr. Presidente.
--

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Como vota o
Líder do PSDB?
'.O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA) -Em;
aberto, Sr. Presidente.
_1
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Comõ, vota o
Líder do PTB?
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- PA)- "Sim", Sr.'
Presidente.
,Em votaÇão.
.O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Como vota oOs,Srs. Senadores que o aprovam queirarii permanecer
sentados.
Líder do PRN? .
Aprovado.
O SR. NEY MARÂNHÃO (PRN- PE)- "Sim", Sr~
A matéria vai à Comissão Diretora para· redação final~- Presidente.
É o seguinte o projeto aprovado:
- O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Como vota o Líder
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 33, DE 1993
do PDT? (Pausa.)
Rerratifica a Resolução n~ 54, de 1992, do Senado
Como vota o Líder do PFL?
Federal, que "autoriza a República Federativa do BrasU
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA)- Voto em aberto,
a contratar operação de crédito oo valor equivalente
Sr. Presidente.
a até US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte~americanos), junto ao Banco Interamericano de DeO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Como vota o.
senvolvimento - BID, destinada ao financiamento do
Líder do PDS?
Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuá~
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC)- "Sim", Sr.
ria na Regão Centro-Sul".
Presidente.
o-senado Federal resolve:
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Como vota o ,
Art. 1~ A alínea a do inciso I do art. 2~ da Resolução
Líder do PDC?
n~ 54, de 1992, do Senado Federal, passa a vigorar com a
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA)- "Sim",
seguinte alteração:
Sr. Presidente.
"Art. 2? .. _................ ~.-....... ,.~-·~·~···';;-:;-~~--=.•..
~
O SR. PRESIDENTE -(Nabo; JúnioÓ - Os Srs. SenaI - ······--·------·-----··"··--·-•··-.--~----. ~---~- .. ·ctoresjá'podem votar. (Pausa.)
sendo de US$ 67,500,00:oo (sessenta e sete milhões
e quinhentos mil dólares norte-americanos."
(Procede-se à votação)
'

v

....
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VOTAM "SIM" OS~RS. SENADORES:
Albano Franco _ ~
Bello Parga

O. Sr. Cid Sabóia De CaiVBfho - Sr. Presidente, peço
- ~_pal::~_vra pela_~~?e~: __
~. _ ~
__ O SR. PRESIDENTE (Nabor Jlfríior) -Concedo a pala-

.. vrà 3.

CesatDias
Epitácio Cafeteira
Esperidião Amiõ.-
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v. Ex~.

-

- -O SR. CID SABÓIA DE CÀRVALHO- Peço a V. Ex•
que consigne o meu ~ato "Sim"

Garibaldi Alves
Iram Saraiva
Jarbas Passarinho
Jonas Ribeiro

O Sr. Divaldo Suruagy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

.. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a palavra a V.- -Ex• - - - - . O SR. DIVALDO SURUAGY.:.."si. Presidente, peço
'a V. Ex~. consigile o meu VotO-"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotada a Or-

Lucídio Portella
Mauro Benevides
. Ney Maranhão
Ney Suassuna
Valmir Campelo _

~

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Darcy Ribeiro

Jutahy Magalhães
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -_Votaram SIM
14 Srs.. Senadores. Não _hOj.J.Ve votos cp_Qtr.árips. HoJ.Iv~ dua~ .
abstenções.
·
Total de votos: 16.
Não houve quorum para votação.
A matéria fica com a vOtação adiada para a próxiina
sessão.

dem do D~a. pass_a:se -~ lis~a de ~rac!_?!~s.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para-uma -~??icação fn~d~áveL

a

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Tem -pãlavra
V. EX' .
.

.OSR.JUTAIÍY MAGALHÁIÍii"(:PsoB- BA. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, solicj~o a_ V.Ex~ que ÇOJ!Sidere como lida a carta do ex-Ministro
E li seu Resende, ·dirigida ao Excelentíssimu Senhor Presidente
Itamar Franco.

DOCDME!IITUA QUE SE REFERE O SR. JUTAHY
MAGALHÃES EM SEU DISCURSO.
. ',

E r- c&am·t\s'!>inno S.... \!.o-...
"t'usict.....f, I-ks-u.... t/14olc:o

,
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O SR. PRESIOENTE (Nabor Júnior):...:. Volta-se àfista'
Tratã-se de Um ho-mem conhecido no mundo intei'ro~ que
de oradores.
·· ·· ·
conhece os proble~as brasileiros e_ que poderá representar
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano Franco por
muito J:?em os interesses do Brasil nas negociações com os
cessão do nobre Senador Ruy Bacelar.
nossos credores externos. Como senador, ele demonstrou ser
O SR. ALBANO FRANCO (I'RN -S_E. Pronun~ia º·- respeitado poç parlamentares de todas as tendências doutrinádas - _ó que lhe- permite reforçai a- uriidade em tórn6 do
seguinte discurso. Sem revisão do m::ador)._~..Sr. Presidente,_
P(esidente da RepUblica.
- ·
· -·- - · -- Srs. Senadores, é sempre fácil criticar. Mais fácil ainda é des-:
-.Na área económica, temos de $e_r muito realistas. Por
truir. Mas o Brasil está precisando de quem constrói~Nesces~
mais_ nobre que sejam nossos desejos no campo social. nada
sita de brasileiros capazes de colocar de lado_ suas paíX.ões
pode ser feito com uma taxa de inflação de 30% ao mês.
ideológicas e seus interesses pessoais. Brasilei!OS que, na ~o r~
Muitos argumentam que a estabiliiã.ção _da nossa moeda_ só
da crise, conseguem fazer prevalecer o bom _senso e a racionapode ser conseguida no próximo Governo. Rejeito essa-Idéia,
lidade. Não podemos deixar-nos dominar pela_crise. E muitO
menos querer tirar vantagem dela. Isso é impatriótico.
- pq~s ela nos le~a a perder dois anos agora e mais dois anos
depois até que a nova administração consiga dominar a_"Q'!á_quiO Presidente Itamar Franco merece o_ ·respeito de toda
na pública.
a Nação. Todos conhecem a precariedade de condições em
Devemos atacar o mal agora e, com isso. ganhar~ no
que assumiu o GoVCrito. Sua Excelência encontrou a moral
míniMo, dois anos preciosos. A inflação brasileira tém de
·
pública, a economia e a administração desorganizadas.
ser interrompida o mais rápido possíveL Para tanto, é fundaDesde a sua posse-, Sua:- Excelência vem combatendo a
mental um ataque frontal e legal às duas dívidas. _
corrupção. Ninguém pode acusá-lo de complacência. E muito
Itãmar
Franco
uma
série
Entreguei
ontem
ao
Presidente
menos de conivência:. Nada justifica a conduta dos homens
de sugestões específicas nesse sentido. Os acontecimentos das
públicos que dizem testemunhar desvíos e deixam de aponúltimas horas me levam a adiar o seu detalhamento neste
tá-los na hora apropriada.
plenário. Mencionarei apenas que as medidas sugeridas_ visam
Deixemos de lado as desavenças pcssoaisA O que interessa
reduzir a pressão sobre o Governo Federal que, diariamente.
ao trabalhador é emprego e salário. Uma casa para morar.
tem de ir ao mercado~ (a) para vender papéis que acabam
T(ansporte para ir trabalhar. Uma boa escola para Seus filhos.
elevando os juros·a níveis altíssimos; (b) para converter d6lares
Assistência à saúde e um mínitrio de segurança para a sua
em cruzei~os pyovenientes de exportações e de danosa especufamília.
O Presidente Itamar FrancO -õiudã sua equipe.-SUa ExCe_- lação financeira que vem deJofa para dentro; (c) e para-captar
lência julgou necessário fazê-lo neste momento. _E tem que
recursos intern~s a fiJ?- d~ p~_~_r_a dívida externa:
ser apoiado em seu gesto. Muitos criticam sua impaciência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no campo da dívida exterMas ocorre que, do seu posto de observação, ele vê de forma
na, sem prejuízo da renegociação autorizada pelo Senado Feampliada um povo que se debate no mais desumano sofrideral que está prestes a se concretizar, sugeri ao Presidente
mento. Um povo que amarga a precariedade de hospitais
Itamar Franco-que se constitua um grupo de empresários brasidesequipados; que se acotovela nas filaS do seguro-deSemleiros dos ramos de energia, mineração, petroquímica;-telecoprego; que é judiado pela fome de uma seca indomável.
municaçóes e siderurgia- pãra ajudar a convencer os credores
Quem pode ficar inerte ·diante de tanta doi? O Presidente
externos a trocarem ,parte de seus créditos por açóes_ das boas
tem sangue nas veias. É um brasileiro que- quer---'---ver séu povo
empresas estatais. Sugeri ainda que esses empresários Comemelhorar. Trabalha dia e noite. Dá o mais inequívooo-:-exemplo - cem dando o exemplo ao trocar parte de seus próprios títulos
de austeridade pessoal. É um homem sem vaidades -_comple- . públicos por ações das boas empresas estatais.
tamente entregue à causa da Nação.
Neste momento em que o Chanceler Fernando Henrique
No campo tributário, propus ao Pr~sidente que os MinisCardoso, nosso companheiro de Senado Federal, se prepara
térios da Fazenda e do Planejamento -promOvam uma reunião
para assumir a pasta da Fazenda, o Presidente Itamar Franco
de governadores, com a presença do Presidente da República.
deu mais uma prova de sua larga sabedoria política. o proem junho de 1993, na qual seja apresentado e debatido um
projeto de reforma tributária definitiv-o. Temos de esColher
fessor Fernando Henrique Caidoso é Um dOs melhores quadros da inteligência n:icionaf e-, cOmo tal, tem todas as condio modelo .tributário mais apropriado para o Brasil. Já dispoções para atrair e aglutinar bons talentos e formar uma bela
mos de ~ês pr?_Postas: a da CC?miss~o da Re(o_rma_1_ri~~lá:r:ia._
equipe.
a do Imposto Unico e a dos Impostos Não-Declaratórios.
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Partindo-se de uma agenda mínima, acertado o modelo
e conseguido um compromisso básico ·dos govern_adores no
que tange ao rateio de receitas e de responsª-bilidades, o tra~a

lho do Congresso Nacional será enonnel_l1ep.~~ facilitado -podendo ser convocado, extraordinariamente, para aprovar
essa matéria em julho próximo.
Temos de perseguir a racionalidade e_ jamais 3,diara reso-

lução de um problema tão grave como é o de um_a_inflação
de 30_% ao_ m_ês. O .Presidente Itamar Franco vem respeitando

a lei e a Constituição. Até- o morriento não aprovou nenhum
choque e nenhuma arbitrariedade na econoiQ.ia. A sua tenacidade permitiu uma esplendorosa vitória no Cafupo da desesta-

tização, no caso da Companhia Siderúrgica Nacional, que
sempre foi um símbolo da empresa não-privatizável. Ao mes~
mo tempo, ele se dispõe a flexibilizar e a ampliar a participação
do capital estrangeiro no Prog"rama de Desestatizaç"âo, ~.ue
viabiliza a minha proposta quanto ao grupo de empresários
que atuará junto aos credores.
O País caminha. Na gestão de Itama-r Franco, o Congresso
aprovou a Lei dos Portos, outro símbolo de ass\lnto intocável.
OSenãdo Federal definiu os termos de renegociação da dívida
externa. Os indicadores de conjuntura da Confedet:_ação Nacional da Indústria mostram sinais de recuperação da economia. Os números de março de 1993 já iildicavam um ligeiro
aumento de emprego e horas trabalhadas. O mesmo qcorr~u
com as vendas e os salários.
_
O Brasil é um país extraordinário. Com pequenos estíniulos, ele reage rápido. Graças a Deus! Os dados do IBGE
sobre a produção física da indústria revelaram um crescimento
de 14% em janeiro de 1993, quando comparados a setembro
de 1992. E foram exatamente os segmentos voltados para
o mercado interno que apresentaram a_ melhor recuperação.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há razão para
desanimar. Venceremos a crise. As medidas do Plano Agrícola
e dos investimentos_seletivos lançadas pelo Presidente Itamar
Franco ajudarão a ativar a economia. Mas é claro que tudo
isso ainda é pouco, quando se considera o_ estrago promovido
pela recessão que se estende por mais de cinco anos. O esforço
atual será literalmente perdido, se não debelarmos a inflação.
Por isso, insisto na_ necessidade_ de _se atacar as duas dívidas.
Insisto também que tudo seja feito _dentro da. lei. As truculências são inúteis _e desnecessárias-.
Esta é a hora de ceiTarmos fileiras_~m tomo de _u_J!.l projeto
bem maior do que os nossos projetas pessoais: o Brasil.
O Sr. Ney Maranh4o- Permite-_me V. Ex~ um aparte?

O SR. ALBANO FRANCO- Com muito prazer, nobre
Líder Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Albano Franco, com
a sua experiência de empresário vitorioso -e progressista, de
homem público que conhece os problemas nacionais e- que
tem grande responsabilidade como· presidente da área que
conianda o sistema da economia deste País, que é área empresarial, V. Ex• destaca em seu pronunciamento o problema
da dívida externa. Com tirocínio, pés no chão e· cóni-3. esCola
da vida, pede ao Governo que a- negoCie, 'troeandq-a_ Por
ação de boas empresas estatais. Refere-se V. Ex• a esse modelo
tributário- e V. Ex• o conhece muito bem- que deveríamos
ter feito há muito tempo: o pagamento de impostos por todos,
para que o ajuste fiscal seja uma justiça fiscal. Diante de
tal situação, lembro-me das palavras do ex-Presidente José
Samey, às vésperas do término do seu mandato: '•Esta Constituição que está aí é ingoveriiável". Isso é verdade~ Senador-.-
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Esse é o parecer não _só do_ ex~_Pre;sidente. Sarney, como tam-:
bém do ex-Presidente Fernando Collor. O próprio Presidente
Itamar Franco disse-me, há uns dois meses; c(uando-o visite'i:''Meu caro Senador Ney Maranhã9, ~ó _sabe das di~culdades
para governar este Pals quem sentá Desta -cadeira". A CQnstituição em vigor foi feita sob _a óptica do ~uro de ~erli~,
do Leste Europeu, dos investimentos em que o· estado mtervinha. Contém 78 artigos de direitoS e 46 _de garantias - que
é a mesma coisa - , quatro de deveres e não tem u.m ~
essa- tem que chamar a si, a fim de tentarmoÇtesól~er as
bases da administração e do desenvolvimento deste País. Senador Albano Franco, o seu pronunciamento teln sido uma espécie de dique para o apaziguamento e o convencimento dos
seus companheiros. Na época em que eu era Líder do Gover_no
nesta Casa, negC?ciamos a dívida interna dos Estados e Mumcípios. o que me orevolta é que os mais aquinhoados são aqueles
que devem. E_ quem deve mais? Governo ou Esta4osJ Cin~
qüenta e dois pof Cento do débito da_l?rt:tvidência Soda{ perten~
ce aos Estados, aos municípios e -às estataiS-:- Graças à aprovação do Projeto n"' 66 e à Resolução n9 58, complementada
agora com a de n? 36, estamos dando condições a essÇts prefeituras. Mas não havia desculpa porque, de acordo com o Esta~
tuto da PrevidênCia", dispunham de 60 meses para pagar. Am~
pliamos esse pràzO para 240 meses, criamos facilidades para
os inadimplentes. São os empresários que sustentam esse .setOr: Quando liã- _atr~So, é correção_ monetária, apropriação
indébita e talveZ cadeia,_ e O- mesmo prazo continua. GraÇãSa essa posição do Senado, o Ministro Antônio Britto. Fil~o _
hoje está colhendo -os louros do grande trabalho - JU~tlça
se faça --do Ministro Rheinold Stephanes, que orgamzou
o INSS. Diz o· Ministro António Britto .Filho que o INSS
tem muito dinheiro. E tem, graças à posição firme do Senado
da República. Mas quem foi aquinhoado? Quem rece~eu os
prêmios? Aqueles que não pagam, dentre eles o própno G~
verno. E quem sofre na -pele é O mêdio, o pequeno e o rnrcroempresário. Tive a satisfação de ver· aprovado, por dezesseis votos a zero, com o apoio de V. Ex~-e da Comissão
de Assuntos Económicos, um projeto da autoria deste Senador
- é terminativo, está na Câmara dos Deputados-' que trata
de investimento e capital estrangeiro. Lutamos durante cinco
anos neste plenário. Senador Albano Franco, V. Ex~ conhece
o mundo e sabe que é um país comunista o que atualmente
mais recebe investimentos estrangeiros, pelo menos no que
concerne às médias, pequenas e microempresas, cujo lucro
pode ser remetido para fora do país sem nenhu~ problema,
e nós aqui ai:ilda estamos regulamentando a questao. As ZPE
vão ser um fracassO. Não _acredito em ZPE. Nos anos 60,
quando Deputado Federa,!, eu alertava o Governo para abrir,
·para privatizar, e as esquerdas radicais fios cliarna:ram de entreguistas. Veja V. Ex• o resultado das ZPE cnadas pelos
Tigres Asiáticos no nordeSte dos Estados Unidos e q_a costa
oriental do MéxiCo: Formosa, 95 bilhões de dólares de reserva;
a China também dispõe de uma reserva substancial. Agora
é que estamos começando a "montar o car_ro na frente dos
bois". Sabe V. Ex~ que o Nordeste, naquela época. tinha
mão-de-obra abundante e barata para as indústrias rústicas.
Mas hoje as indústrias têm tecnologia moderna e competitiva,
e não temos gente capacitada no Nordeste para trabalhar
nelas. Senador Albano Franco, issO é -Uma tristeza. Apóio
neste momento, como V. Ex~, o goVerno do Presidente Itamar
Franco porque ele está cumprindo aquilo que assumiu em
praça pública: modernidade, competitividade, quebra dos carféis. Enfim, é disso o que o Brasil precisa e de homens como
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V. E~, que não aceitam patrulhamento de m<'!-neira nenhuma.
JV. Ex~ sobe à tribuna para defender o nosso_ País, a: bandeira
ll.l'erde~amarela,

na hora em que hoUver nece~dade. Parabéns!

O SR. ALBANO FRANCO -Muito 'obrigado, nobre

,Senador Ney MaranhãQ_._Çlaparte de V._ ~·~~-~-aloriza 9 _nOSSo:
.Piscurso, principalmente quando se refere~ _questões~consti.:
tucionais e àquilo que é hoje o princip3J cteSjifio desSe Congresso Nacional e da sociedade brasileira: um~ .reforma (,l_mpla,
'fiscal e tributária.
- --,~~--i- -.
.,
_

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Albano Franco;
concede-me V. Ex• um aparte?

a

O SR. ALBANO FRANCO - Có~rcédó o aparte V.
Ex•, nobre Líder, digno e operoso SenádorMáuro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides -Permite-me V,''Ex' um aparte?
·-~,LL..

.

O SR. ALBANO FRANCO ~ OUço 9 ~parte do nobre
Senador Mauro BeneVides.
~
O Sr. Mauro Benevides- NObre Senador -Albano Franco,
desejo saudar a presença de V. Ex•, na tarde de hoj_e na
_tribuna do Senado Federal, para reportar-se aos fatos políticos
-dos quais decorreram substituições no primeírO escalão-gOvernamental. Durante .'!1 tarde de ontem,- alguns Líderes desta_
Casa mantivemos, por mais de uma hora, contato com o Presi.dente Itamar Franco. Fomos levar a Sua Excelência, em meio
à perplexidade que toma conta da opinião pública brasileira,
_a nossa manifestação de confiança em que o S~nhoi' Presidente
haveria de continuar gerindo os destinos do P;:1ís com aprumo,
equilíbrio, clarividência, lucidez e patriotismo. Portanto, tenho fé de que ultrapassaremos essas dificuldades conjunturais
para podermos alcançar aquilo que todos os. brasileiros desejam: a retomada do ·crescimento com a redução já pregada
por V. EX' -dos níveis inflacionários e, naturalmente o Sl,lrgimento de novas oportunidades de emprego. para a absbrção
da mão-de-obra trabalhadora de nosso País.- Ouvimos do Presidente Itamar Franco palavras de muita firmeza e coerência.
Haveria de defender as diretrizes do seu (lavemo, aquelas
:relacionadas, sobretudo, com os princípios de ética e da moralidade na administração pública do País. A Sua Excelência
{izemos chegar o nosso apoio- àquelas medidas consubstanciadas no plano já objeto de apreciação do Congresso, para
que pudéssemos atingir aquilo que foi pregado pelo ex-Miiiistro, em nome do próprio Governo. E esperamos que, com
o Ministrõ Fernando Henrique Cardoso, que nas ·prOximas
horas deverá investir-se no- Ministério da Fazenda, possap1os
-efetivamente, com esse plano aprimorado pelo Congresso,
acelerar o crescimento económico, que ê ó nosso grande desejo. Sentimos o Presidente firme, obstinado nãs suas deliberações. O anúncio das substituições começa a ser feito, principiando pela indicação do_ Senador Fernando Henrique Cardoso e, naturalmente, a posse do novo Secretário da Administração Federal. Ao que sabe, nas próximas horas, será anunciada a substituição do Ministro da Agricultura, com o que
esperamos que se complete a equipe presidenciaL Confianios
que, assim, o Senhor Itamãr -Fi:iilco terá condições de continuar seu trabalho e reinfundir aquela esperança e aquela confiança na alma de todos os brasileiros, aqueles mesmos que
viram Sua Excelência o Presidente chegar à primeira Magistratura do País cercado das expectativas mais auspiciosas de
toda a comunidade. Cumprimento V. Ex• não apenas pelo
registro do fato político que tomou conta desta Nação, mas
também pelas sugestões que, em seu nome próprio e da presti-
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giosa categoria económiCa que represerita;v. Ex• torna públicas, neste instante, através de um pronunciamento no Senado
Federal.
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Líder, Senador Mauro BeheViâes, a visão e o espírito pUblico que caracterizam
as palavras de V. Ex~ vêm engrandecer o nosso discurso, principalrnente_quando V. Ex~ se refere ao ·programa do Governo
Itamar Franco. Não é de um determinado ministro mas do
GoV.ernó Itamar Franco o programa que nós, no Congresso,
estamos tendo_ a- oportunidade de discutir e de aperfeiçoar.
coMo diSs.e V. Ex~
- - ~- --V. Ex~ também se referiu áquilo que é hoje o desejo
da sOCiedade brasileira: o controle- â3. inflaçãO com à ·retOmada
do crescimento. Pof 'iSSo, nobre Senador Mauro Bene_vides,
tenho certeza de· que .o seu Partido e esta Cã.sa não se íurtãrclO,
a ajudar o Governo Itamar Franco, pois,-em ãssim O fazendo,
estará ájudando o Bra~íl.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. E_x~ um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO- Coneedo o aparte a V.
com muito prazer e muita honra.
O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Albano Franco; peço a V. Ex~ que me desculpe por não entrar na -a-nálise
do chamado PrOgrama do Presidente Itamar' Franco, pois,
até o presente momento, riâo o conheço. Nesta Casa, ouvimos,
por duas vezes, o malogrado Ministro da Fazenda, Dr. El.iseu
Resende. Em sua primeira aparição~ fez cOlocações em termos
muito genéricos, as quais~ern. mliilla velha Origem militar,
chamada de "idéias gera'is- de comando". Na vez seguinte,
S. Ex' apresentou um programa, que, -no momento, -parece
significar o Programa do Presidente da República. Na carta
que o ex-MinistrO Eliseu_ Resende enviou ao Presidente da
República - da qual o Senador Jutahy Magalhães pedi!! a
transcrição, na medida em que a deu como lida -está muita
dara a colocação que fez o ex-Ministro, qual seja, a de que
esse Programa foi feito por rec0nu!i1âiiÇão- especial do Presidente da República. Quem conhece a -forma pela qual o Presidente é cioso de suas prerrogatiVas sabe que o Programa deve
ser esse. Restawnos ver o que irá acontecer a- p-artir desSe
remai1ejamento. Ousei pedir um aparte a V. Ex~ para justamente comentar as propostas que V. Ex~ apresentou. Quero,
desde logo, dizer que· as comento de maneira muito favorável.
Qualquer um de nós - nao é precisO Ser econOriiísta ·.:.:.. sahe
perfeitamente que uma dona de casa nã0 gasta mais do que
tem no seu orçamento; se o fizer, irá se endividar e não terá
como pagar. O Governo, entielârítO; ieffi foi-fias peiãs-Quais
p"oâe obviar essas dificuldades. Uma delas é jogar papéis para
captação de recursos no mercado. Nesse caso, V. Ex~ mostra,
no discurso que acaba de fazer, que esses papéis, cada vez
meQos merecedores de crédito, exigem cada vez maior volume
de taxas de_ juros para poderem ser adotados e aceitos. Então,
a taxa de juros é, em grande parte, comandada pelo Governo.
O GOverno é, pois, quem comanda a alta da taxa de juros.
Se. os papéis não resolvem, o Governo, muito facilmente;
emite dinheiro. Então, ele tem saídas que nós outros, mortais,
não- temos. Logo, a colocação que V. Ex~ acabou de fazer
par~ce-rne muito importante, quando o Presidente da República, através do Ministro que acaba de s_er exonerado ou
de pedir exoneração, diz que não vai gastar mais do que
arrecada. Portanto, um ponto defendido por V. Ex~ já encontra terreno fértil para ser adotado pelo Governo. Outro -aspecto que V. Ex~ tratou e que me chamou muito. a atenção foi
E~,
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a possibilidade da conve-rsão da dívida externa. O nobre Senador sabe que_a nossa dívida externa tem diminuído, inclusjvç
em valor absoluto, ptlncipalmente em virtude cte conversões
que têm sido feitas. Essa é Uma fornia intcressarlte - e V.
Ex~ fala como Líder do patronato brasileiro_--:-_ qual seja,
a de constituir um grupo de empresários brasileiros, especialmente em certas categorias, como nós -setqres-de energia,
mineração, petroquímica e-telecomunicações, parã que ésses
empresários convençam os investidores estrangeiros de utilizarem seus créditos, fazendo, justamente, a conversão da dívida.
Mas, para isso, V. Ex• deu o recado que era imperativo dar;
é preciso dar o exemplo. Atribui-se a Confúcio --não sei
se é dele - a expressão" A palavra convence, mas só o exemplo arrasta". O fato de os empresários brasileiros passarem
a adotar, também, o sistema de jogar um pouco· tf6- risco
das bolsas de valores poderá ser bastante útil. O terceiro
ponto- eu me permitiria interromper o·discurso de V. Ex~,
pedindo-lhe desculpas - é sobre a sugestão para a reunião
dos Governadores. No Senado, votamos um prõjeto, recentemente transformado em lei, que é da maior importâltcia_, pois
proíbe que os Estados façam emissões que, potconta própria,
acabem desordenando a economia brasileira. Corie como verdade, pelo menos em tradição oral, que quando o Presidénte
Castello Branco assumiú O GO-vemo,·o Governador de São
Paulo, Adhemar de Barros, que era um homem mU.íto -YíSã.do,
esteve com ele e teria ouvido do ~residente o seguinte: ''Esqueça o ·seu-futuro que nós esqueceremos o seu passado",
quer dizer, náo_pense em ser Presidente da República e não
teremos preocupação com o senhor. Ele_não esqueceu através
das emissões em São Paulo. Basta que São PaUlo tenha esse
direito para que qualquer Ministro da Fazenda que queira
coordenar setor ec6nôm.ico· brasileiro veja malogrado o seu
plano, Deus permita que a sugestão de V. Ex~ seja não apenas
bem recebida pelo Presidente da República, mas também que
possa prosperar para que os govei'rios___eStadtiais; dia_nte da~
circunstâncias em que Vivemos, possam se imbuir da sua responsabilidade de ajudar a Nação, na figura do Presidente
da República, para que tenhamos, senão um debelamento
iinediato dessa taxa br~tal de inflação, pelo menos uma redu~
ção que,"-ao que me -pare-ce, é o que V. EX~ eStá pregando.
Nesse particular, eu gostaria de cumprimentar
E-x, -pela
judiciosidade com que apresentou essas propostas ao Pr~sidente da República.
·
-

v:-

O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador JarbasPassarinhO, é unl privilégio p~ra nós- serniOs aparteadõs por V.
Ex~, princiPalmente pela lucidez com que V. Ex~ .traz aq seu
aparte algumas das nossas observaç6es.
Fico feliz quando V. ~x!' vem_ e!Il apoiamento a algumas
das nossas idéias e, prin"cipalmente, quando reconhece que,
mesmo s-endo presidente de uma entidade empresarial, venho
fazer uma sugestão que, embora do âmbito empréSãiial, também sirva de exemplo.
Conió eSsa proposta será feita no exterior. Séfá pl'eCiso
dar o exemplo através da utilização dos títulos públicos nas
mãos dessas empresas, não somente paia serem -iinít3dos,
mas também para ganhar~m a confiança da sociedade brasileira.
Quero também agradecer o aparte de V. Ex~ sobre a
questão da reunião dos -governádores. V. Ex~ sabe que, sem
o assentimento, a coop-eração e a compreensãõ desses governadores, dificilmente este Congresso Nacional aprovará a reforma tributária que hoje é_ exigida pela sociedade brasileira.
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Por isso est~mos sugerindo essa reunião, com a participação não só dos Ministros da área e~onôtnica mas, espé'cialmepte, de Sua Excelência o Senhor PreSidente da República.
O País, hoje, coPra de todos as suas lideranças, de todos
aqueles que exet~tn' qualquer tipo ~de poder redistribuição
de sacrifícios; nãO podemos ir empurrando de um para outro.
Agradeço, pçkta·nto, o aparte de V. Ex\ nobre Senador
Jarbas Passarinho.
Todos tém ó direitO de criticar, maS iêni também a obrigação de ajudar. Da parte do empresariado industri~l, posso
assegurar a mais.atnpla disposição dé construir. E preciso
apenas que se reduza a inflação.
Ne.sta hora cm, que o Presidente Itamar Franco muda
a sua equipe, renóY.am:.se as esperanças. O momento é propíciO- :Pàrá. atacarniõS esSa devastadora inflação.
·Tenho certezà, -sr. Presidente, Srs. Senadores, de que
o Senado Federal nã!)_ se furtará a entrar_ e~ plantão permanente, Caso o POder Executivo ve.nha a ·ex'igir de nós a aprovação de medidas voltadas para a resolução das dívidas ou
da reforma tributária.
9 Sr. Edua~o ~uplicy- Permite~in~ V. Ex~ um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO- Com muito prazer, nobre
Senado! Eduardo.~~plicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de concordar com
V. Ex~ no que diz respeito à apreciação feita ao novo MiniStro
da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso - ainda
Ministro das Relações_ Exteriores - ,-_que reúne CondiÇões
excepcionais, càni:Cterfsticas não mais tão facilmente encontradas entre os homens públicos familiarizados com o assunto
económico. Não'é propriamente um economista; o soCiólogo
e cientista polític-o· Fernando Henrique Cardoso, mas poucos,
neste P.aís, particij)atam de número tão acentuado de simpósios e debates, em quase todos os.pafses do mundo.._ sobre
os problemas econômicos como S. Ex~; não apenas nesta Casa,
como Senador, mas também na Universidade de São Paulo.
Fernando Henrique Cardoso inclui-se entre os que tiveram
os· seus direitos políticos cassados e foram obrigados a exilarse. Mas, mesmo próibido de lecionar, foi o idealizador e criador do CEBRAP- Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - , onde. re~miu um número significativo de excepcionais cientistas sociais e economistas que, por mais de vinte
ou trinta anos, dialogaram sobre a resolução dos problemas
brasileiros. Participou ativamente da luta pela democratização
do Brasil, pela anistia, pelas "diretas já", por ética: na-vida
política brasileira. Aqui no Senado Federal e hoje como Ministro_, reúne as condições de diálogo com todos os segmentos
e com todo o espectro da vida política brasileira. Gostaria
de acrescentar que, ao lado de todo o esforço para combater
a inflação, para conseguir a retomada do crescimento e a
melhoria da distribuição da renda, tem reafirmadO o Presidente da República, especialmente ao_ aceitar a proposiçao
de formar o ConSelho de Segurança Alimentar, instalado solenemente na semana passada e presidido pelo sociólogo Hert~rt de Souza - inclusive na última reunião ministerial em
-que o então Ministro da Fazenda, Eliseu Resende, expôs as
suas diretrizes --,-a sua prioridade no combate à fome e
à pobreza. Entretanto, até o presente momento, não me parece existir essa mesma percepção por parte dos ministérios
da área económica. Espero que o Ministro Fernando Henrique
Cái'doso realmente concretize esse ptop6Sito. Não sabemos
exatamente qual o pensamento do Ministro Alexis Stepanenko. Parece que hoje estaria sendo anunciado que S. Ex~ deixa
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de ser interino para· se tornar riúlis-permanente-- não sei
por quanto -tempo. Entendo que, em especial para_ a área
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Naquele mesmo dia à tarde, estaremos também inaugurando uma das maiores obras do SESI, Regional do Rio de
do Planejamento, deveria se_r indicado alguém que assumisse
Janeiro, em Caxias, Baixada Fluminense, uma das zonas m;:tis
os objetivos do Conselho de Segurança Alimentar, do contrácarentes de nosso País: um centro de atividades completo,
com início- naquela data da distribuição de cinco mil sopas
rio não será alcançado o objefivo próposro'. Permita-me,- ainda, Senador Albano Franco, abordar urria outra questão. A
por dia somente naquele MuniCípio, fruto de convênios de
ex-Ministra Luii:a- Erundina, ontem aihd~~ teceu críticas à
iriiciativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Legião Brasileira de Assistência. COi:n muito respeito a V.
Janeiro.
Ex•, resolvi trazer este as_suoto, visto que -có~mígo v.- Ex~ dialoV. Ex• também sabe que ajudamos na aprovação do tão
gou inúmeras vezes sobre o Programa de- Garantia de Renda
polêmico e discutido projeto de sua autoria sobre a questão
Mínima, mostrando real interesse. Sabé_-y:·Ex• que esse proda renda mínima.
"
jeto - s,e de fato fOr instituído - poderiá substituir ou_tros
Com relação à possível contribuição da LBA citada por
programas existentes, tais como alguiis dos hoje vigentes e
V. Ex", lembro que aLBA é presidida hoje, coincidentemente,
por minha esposa, convidada por Sua Excelência OPresidente
colocados em prática pela LBA. Gostaria de_ salientar respeitOsamente a V. Ex~ que parecem existíf, hb._ârnbito da LBA,
I~amar Franco,-independentemente de qualquer sigla política
algumas distorções que QOderiam ser m-odifíCadas; quem sabe
ou partidária e também do fato de ser: esposa de um Senador,
até no sentido da .transformação da L"SA.- num PrOjeto tal
líder sindical empresarial. Mas terei oportunidade de transmitir-lhe as ponderações de V. Ex~ quanto ao aproveitamento,
como o do Programa de Garantia de_ Rerida Mínima, caso
a Cârilara confirme a aprovaÇão já feit3 pelO Senado, inclusive
inclusive na filosofia e_ o_a própria estratégia da LBA, da quescom o apoio de V. Ex~ Trago este tema, Senador Albano
tão da _renda mínima,, Hoje, V. Ex~ bem sabe, a filosofia
Franco, desejando que, ainda que tenha percebido nas pala- e os princípios qU:e norteiam a·LBA .Centram-se no -~tend.i
vras da Ministra Luiza Erundina uma crttícii basfahié Severa
m.ento a crianças de determinada idade, ao carente e ao idoso.
com respeito ao assunto, V. Ex~ encare como algo até mesmo
Realmente, a qt~estão da renda mínima, na minha opinião,
construtivo. Espero que aS~ Leonor Barreto Franco~ estando
pode e deve _ser incluída.
à frente da Presidência da LBA, possa entender as crítica-SPor_ isso,.é .importante que V. Ex\ com a inteligência
e o conhecimento que detém dos problemas sociais, vá além
como vindas de uma pessoa que tem muita experiência na
do _seu aparte e_ converse com a Presidente .da LBA no sentido
área da assistência sociaL Antes d_c se tornar Vereadora, Dede ofe_recer essas sugestões. Assim, creio que_ V. Ex~ irá colaboputada Estadual e Prefeita, a principal.a,Jividade de Luíza
Erundina era neste campo: ela foi aSSistêilte social no Municaccom uma entidac:le que veio para promover principalmente
cípio de São Paulo. Eram as _consi.c;leraçqC$ que gostaria de
o amparo aos mais _carentes, a quem também atinge o seu
fazer. Muito obrigado.
~projeto de renda mínima.
Agradeço mais uma vez o aparte de V. Ex•
O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador Eduardo
- O Sr. Ney Suassuna- Senador Albano Franco, permite
Suplicy, agradeço o aparte de V. Ex\ que vem engrandecer V-. Ex~ um aparte?
o nosso pronunciamento.
Inicialmente. digo a V. Ex• que as qualidades e_ caracte_O SR. ALBANO FRANCO- Com prazer, Senador Ney
rísticas do Senador Fernando lienrique Cardoso são, neste
Suassuna, ouço V.- Ex~
momento, indicadas para o exercício do elevado e difícil cargo
O Sr. Ney Suassuna -Senador Albano Franco, quero
de Ministro da Fazenda. Além disso, _S.J~x~ é hoj~_ um Qos
me solidariZar com V. Ex~ em todas as suas colocações, mas,
melhores expoentes da inteligência nacional, possui todas as
condições parã:~agTU.tinar em torno de si, uma equipe técnica principalniefite, no prhrieifó penSãment6: é fácil criticar, -e
fácil destruir, mas é muito dífícil construir e auxiliar a construdo mais elevado nível para enfrentar o_de.s.a.fio dos problemas
ção. Construir é nossa missão, a missão que o povo brasileiro
económicos que aí estão. S. Ex~ também _demonstrou sempre,
confia a cada homem público, a cada brasileiro, a cada empreaqui no Congre~so Nacional, um ~xcelente relaci~namento
e trânsito livre com todos _os partidos políticos. e tendências -sário e também aos responsáveis pela comunicação neste País.
É hOra de deiXar de acusar sem provas e dar UJ;n voto de
doutrinárias.
Coilfíàriça e de" apOio àqUeles que qUerem construir. O Brasil
Senador Eduardo Suplicy, temos democraticaínerite algUestá precisando disso!
mas divergências-, mas nutro por V. Ex~ um apreço especial.
V. E~ abordou alguns assuntos que me dão a oportunidade
O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador Ney Suasde fazer certas conside_rações aqui.
surra,
o aparte de V. Ex~ vem valorizar o nosso prOnunCiaV. Ex.~ se referiu à solenidade de quinta-feira no Palácio
mento, principalmente porque, apesar de estar nesta Casa
do Planalto. Coincidentemente, na próxima terça-feira, Diá
há poucos meses, V. Ex~ já conseguiu granje_ar ã- simpatia
Nacional da Indústria, estaremos reunidos no Rio de Janeiro,
e
o respeito de todos pelo seu trabalho, pelo seu valor intelecna sede da Confederação NacionaLda Indústria_, numa solenitual e pelas sugestões e contribuições que tem trazid_o_ao Sena-_
dade que contará com a_ presença de todos _QS presidentes
do Federal.
das federações e ainda do Betinho, quando assinaremos docu~gradeço-lhe mui to. Realmente, criticar é fácil. constn,1ir
mentos da Frente Empresarial Antifome e aprovaremos alé difícil. Ou nôs nos sorriamos nesta hóra difícil por que passa
guns programas de caráter emergencial que já foram lançados
a Nação brasileira. ou, então, não teremos o reconhecimento
por empresas e entidades dº nosso_ sistema COQlO o .SESI e
·
da História pela responsabilidade no atual momento _brasio SENAI. Hoje,_ posso di~er, com a responsabilidade de }'_resileiro.
dente da ConfedeJ;:aç_ão Nacional da l_n_(l~stria, que o industrial
brasileiro, em sua grande maioria, possui a preocupação social
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Albano Franco,
perrriité V. Ex~ um aparte? ·
que o atual momento brasUe1to_ está a ~xigir. ·
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O SR. ALBANO FRANCO -Com prazer, Senador
Garibaldi Alves Filho, ouço V. Ex•
O Sr. Garibaldi Alves Filho -Senador Albano Franco,
também quero congratular-me com V. Exa por este pronunciamento, que tem o sentido de colaborar com o Governo Itamar
Franco numa hora muito difíCil. Creio que o PfeSídente não
está muito à vontade, neste momento, para fazer a reforma
ministerial. Determinadas circunstâncias trouxeram um grande constrangimento ao Presidente da República. Mas, mesmo
assim, Sua Excelência os está superando e fez uma excelente
opção, como salientou V. Ex~, ao escolher o MinistrO_ Fernando Henrique Cardoso para a Pasta da Fazenda. Acredito que
o nosso problema é muito grave do ponto de vista económico~
mas também é um problema político. O Senador Fernando
Henrique Cardoso reúne todas as condições_ para lidar tanto
com o agravamento do problema politico quanto com o do
problema econômico. Por outro lado, a meu ver, as suas propostas colocam o patronato, a classe empresarial numa posição
de grande colaboração. Vemos a toda hora o Presidente apelar
para dirigentes empresariais, para proprietários de cadeia de
supermercados, e, muitas vezes, esses pedidos não encontram
a devida ressonância. Não vou analisar o méiíto;· mas· V. Ex•, ·
agora, do alto dessa tribuna, lança uu.a colaboração que vai
muito além disso, ao propor uma reforma tributária que teria,
de uma lado, a colaboração da classe empresarial e, do outro,
a participação dos Estados. Porql}e uma reforma tributária
para ser verdadeiramente efiCiente tem- que passar por uma
redistribuição de receita e de responsabilidade a nível federal,
estadual, e até mesmo, municipal. Por isso, congratulo-me
com V. Ex• nesta hora difícil pela qual o País passa e neste
momento em que precisa ouvir vozes como a do nobre Senador. Meus parabéns!
O SR. ALBANO FRANCO:::.:_ Nobre Senador Garibaldi
Alves Filho, posso dizer, sem nenhum receio _de _errar, que
poucos Senadores são tão estimados nesta Casa como V. E~~
e isso decorre da sua seriedade, da sua habilidade e da sua
condução_ nesta Casa. Todas as veJ;es e_ro que assuntos sérios
são tratados, V, Ex• participa ativamente deles, não se restringindo apenas ao Nordeste, mas por todos os problemas sociais.
Lembro-me sempre da sua participação piOneira na avaliaÇão.
da situação do FGTS, fundamental e crucial em nosso País.
Por isso, muito nos engrandece o aparte de V. Ex\ princ-ipalmente quando se solidariza e apóia algumas de nossas idéias,
mormente a da ampla reforma fiscill e tributária, que, sem
a particípação dos governos estaduais, não será levada a_ um
denominador comum e dificilmente será aprovada.
Sem uma revisão constitucional com reformas fundamentais não teremos, realmente, em 1994, um ano de crescimento
e de tranqüilidadc cm nosso País.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V, Ex~ que
faça um adenda ao meu aparte?
O SR. ALBANO FRANCO- Pois não, nobre Senador
Garibaldi Alves Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- É uma iÍltervenção rápida,
para fazer um apelo a V. Ex\ já que falou a respeito de
uma solenidade que será realizada terça-feiia, se liâO-ine engano, no Rio de Janeiro, com a participação do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, quando serão lançados programas
sociais___ Congratulo-me com V. EX' por esse evento _e_ apelo
para que se lembre também, ao lado de seus companheiros,
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da situação do Nordeste. Devemos voltar as nossas vistas
para a situação de fome por que passam milhares e milhares
de nordestinos.
O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Garibaldi
Alves Filho, ouvimos mais essa ponderação de V. Ex~ E podemos lhe dizer, neste íristante, que entre os primeiros Estados
a serem beneficiados pelo Projeto SOpão -distribuição de
sopas grátis - estãQ os de Pernambuco _e do Ceará.
Quero aproveitár·para dizer que na próxima terça-feira,
qúáti.do estará presente em nossa reuriião o honrado suplente
de V. Ex~, o Presidente da Federações das Indústrias do Estado
do Rio _Orande do Norte, meu companheiro Fernando Bezerra, terei a oporturiídade de conversar com ele para, de imediato, tratar da inclusão do Estado de V. Ex\ o RíO Grande
do Norte, nesse programa. É desejo nosso abranger, imediatamente, todo q País.~Está havendo UJ;n engajamento das e_ntida-_
des com as empresãs -para, em termos de emergência, provisoriamente, amenizar a: situação daqueles que, realmente, hoje,
passam necessidade, passam fome.
Agradeço o aparte de V. EX'
Efa o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr, _Alba_no Franco, o Sr.
Nabor Júnior, 2~ Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luddio Porte/la, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre _Senador Esperidião Amin, por cessão do
Senador Affonso Camargo. (Pausa.) S. Ex~ não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
Filho.
O SR. GARffiALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o meu pronunciamento seria dispensável neste momento, já que tinha emito objetivo analisar,
dentio da minha modesta visão, os últimos acontecimentos
nacionais, e fazer um apelo às forças políticas do País para
que não deixassem de colaborar com o Presidente da República para superar uma crise tão gràVe c·omO-eSsa que o País
atravessa.
Há pouco, dizia eu aqtií, ti.Um aparte ~fõ nobre Senador
Albano Franco, que é também Presidente da Confederação
Nacional da Indústria; da feliz escolha feita pelo Presidente
da República na hora em que distingUiu o Semidor Fernando
Henrique Cardoso com o Ministérío da Fazenda.
Creio que o problema do País não é apenas económico,
como dizia aó Senador Albano Franco. Ele é muito~ grave,
na medida em que, a cada dia que passa, o País enffenta
difiCuldades para rolar as dívidas interna e externa. A própria
ex-Ministra Luiza Erundina, quando da sua saída do Ministério da Administi'ação, feZ referência á-00mprOi11issoS do
País com a dívida interna no valor de 21 trilhões de cruzeiros,
mensalmente.
Mas hoje, os ·maiores compromisSos~,'-as maiores dificul~
dades do País não vão apenas fazer facé a Sua dívida externa; vão, -Sobretudo, fazer face a sua dívida interna -observação
feita pelo Senador Albano Franco no seu- recente pronunciamento.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. senadores, acredito que
ainda não se exauriram as reservas de boa vontade das forcas
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políticas do País para colaborar corno Presidente Itamar Frãnco para superar essas dificuldades. O momento é de grande
pessimismo nacional. Não podemos negar isso. Nós, que somos homens públicos, que temos sensibilidade, que conversamos com pessoas das maís diversas camadas sociais, estamos
encontrando nos cidadãos uma certa impaciêncía,- intiifõ natural, que temos de compreender. Afinal de contas, este País
vem passando por todas essas criseS e,--a- cada crise, uma
solução é oferccída, e o povo passa a acreditar e a sentir
que, a partir daquele instante, tudo será diferente, tudo mudará; novas esperanças· passam a· ser alimentadas. Mas o tempo
vai passando e as oportunidades vão sendo desperdiçadas.
Hoje já se pergunta - sou Senador pelo PMDB, mas
qualquer Senador, peemedebista ou de outro Partido, que
dê o seu apoio aO Gove~-n-o farnl-~eSiú~. -~~~~!!_og_a.ç~(!--=- s~ o
Presidente Itamar Franco não estaria-desperdiçando uma das
últimas oportunidades para fazer convefgir para o Governo
todas_ as expectativas favorávCis qUe-eXiStem para que possamos sair das nossas dificuldades.
Creió, Sr. Presidente, Sri. Sinado:re~.~qUe-lioãO deVeinOs
ser tão pessimistas. Vamos acreditar qUe esSe Governo pode,
realmente, dar um novo- rumo·· ao País; vamos acreditar no
homem que vai ser Ministro da Fazenda e que conhecemos
de perto, do convívio que tivemos com ele, que é o Senador
Fernando Henrique Cardoso. E não de_vemos dizer que apenas
nós o conhecemos; não nos cabe fazer uso dessa prerrogativa.
Todo o Brasil o conhece e sabe que ele é um homem habilitado, qualificado. Não é um homem do meu Partido, mas
é um homem público, do PSDB, que tem qualificações para,
nesta hora, fazer com que o programa do Presidente Itamar
Franco possa ser finalmente executadO, porquãilt<fjã tivemos
muitos. Agora, chegou a hora de um programa ser, realmente,
executado, ser colocado à frente, e, fiíl'almente, posto em
prática, Sr. Presidente e Srs. Senadores.

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Gan"baldi Alves-Filho.
me concede um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Concedo o aparte
a V. Ex•

V.

E~

O Sr. Ronaldo Aragão- Ouço, com atenção, o pronunciamento de V. Ex~. Senador Garibáldi Alves Filho, que é
de muita profundidade.
O processo de crise do Brasil já se arrasta desde que
se proclamou a República. E essa crise tem os seus altos
e baixos. No regime presidencialista, essas crises ocorrem com
muita freqüência. A mudança de ministro é fato normal nesse
tipo de regime; assim como é normal, também, o Pres-idente
da República pedir aos _ocupantes de cargos de confiança que
entreguem os mesmos para efetuar mudanças. Não vejo a
conotação que se quer dar à mudança de um ministro; trata-se
de uma prerrogativa do Presidente da República. Se o Ministro
não está afiilado com o programa de govem_o, com as suas
metas, o Presidente da República, no regime presidencialista,
pede o cargo ou demite o Ministro. O Ministro é demissível
ad nutum. Senador Garíbaldi AlveS-; quero
reportar ã
nomeação do novo Ministro da Fazenda, nosso colega de
Senado, Senador Fernando Henrique Cardoso, que, com muito brilhantismo, representou o Minístério das Relações Exteriores no Governo Itamar Franco Quero, também, relembrar
que, no Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Ministro
da Fazenda era o Dr. José Maria Alkmin que, segundo se
comentava, não sabia nem assinar cheques. Nobres Senadores, foi um dos melhores Ministros da Fazenda que tivemos,

me
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embora os tempos fossem outros. O Dr. Alkmin era dentista
por profissão. Tenho muito medo dos economistas que trazem
suas teorias económicas ao País e nos deixam nessa_ situação:
é teoria ortodoxa, heterodoxa, keynesiana etc, e o resultado
é o que está aí. Vamos colocar pessoas de outras áreas, mas
que tenham capacidade, tenham visão para ver se começamos
consertar o problema económico-financeiro do País. Acho
que o Presidente Itamar Franco está no caminho certo quando
tira os doutos e os doutores em Economia e coloca um cidadão
que tem o conhecimento do mundo, que é competente. E;
como muito bem disse V. Ex~, não é por conhecermos o
Senador Fernando Henrique Cardoso que vamos bat~r palmas
à sua nomea·ção. Não. Vamos aplaudir a sua competência
porque acreditamos que S, Ex~ dará rumo à economia nacional. Muit_o obrigad~.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente,
Ses. Sei:J.adores, já vou encerrar este meu pronunciamento. Pedi a palavra apenas porque queria exaltar a escolha
do Senador Fern~do Henrique Cardoso. Acredito, porém,
que S. Ex~ terá uma tarefa muito difícil pela frente. Mas S.
Ex• sendo possuidor, entre outras qualidades, de grande coragem conseguirá contonlar as dificuldades. Sr. Presidente, aceitar a Pasta da Fazem:b _ nUm momeilto coino este, noS faz
lembrar aquela frase do ex-Presidente americano, John Kennedy, que dizia que o político deveria fer, sobretudo, coragem.
Pois bem, homem de coragem é o Senador Fernando
Henrique Cardoso ao_deixar a Pasta do MinistéÍ'io das Relações Exteriores e aceitar o desafio do Ministério da Fazenda.
Esperar? Esperar pelo quê? Sr. Presidente, penso que
não devemos esperar, devemos colaborar, cada um dentro
do seu espaço, cada um dentro da sua responsabilidade melhorar nosso País.
O Senador Albano_ Franco, com a responsabilidade de
dirigente empresarial, já lançou seu apoio ao Senador Fernando Henrique Cardoso, novo Min-istro da Fazenda. Certamente, o primeliO ato do Sr. Ministro será tomar conhecimento
do andamento das propostas do Governo - a esta altura
dos ·a:contécifuentos, paradas diante da criSe na Câmara dos
I?_~p_Utados-, pf~curando tocá-_l_as dentro de sua ótica, dent~o
de sua visão. No entanto, o Programa Económico do Governo
não é o programa de um Ministro, nem mesmo de um super
Ministro; neste caso, trata-se do Programa do Governo Itamar
Franco.
"
Era o que tinha a dizer, Sr. Pr~-sideJ?.te.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senad_or Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discuiso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, volto à tribuna do Senado Federal para reafirmar a minha profissão de fé tia liberdade de imprensa, como
iristrumentO-necessário e fundam_e;ntal para o fortalecimento
das instituições e_, conseqüentemente, da democracia.
- Ontem, "ralei que, não obstante as -ínegáveis e necessárias
contribuições <;la imprensa para o aprimoramento e a transparência dos costumes morais e- políticos de nossa sociedade,
tém havido abuso e cinismo na abordagem de determinados
assuntos.
_ _
.
Na maioria das vezes, tal comportamento da imprensa
é motivado pela própria classe política e pelas elites brasileiras,
pelo fato de não quererem enfrentar de frente determinados
problemas de maneira clara, objetiva e racional.
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Tal comportamento de avestruz por parte tia classe política, das elites brasileiras tem propiciado à imprensa verdadeiros
banquetes e colocado homens públicos de insuspeitada hono-

rabilidade expostos à execração pública, ficando difícil a recuperação de sua image-m.
Por isso, quero chamar à reflexão o Senado Federal,
para que, no prazo mais rápido possível, definamos, de maneira compatível com a realidade, o problema do financiamento
das campanhas eleitoraiS, a fim de se evitar o vírus da insídia,
que tem desacreditado a classe política.
O momento político brasileiro é dos mais graves. A sociedade está perdendo quase todas as esperanças em dias melhores. Temos chamado a atenção para -a fome, a miséria, o
descontentamento dos funcionários públicos, a·aflíçâo da classe militar, enfim, para Uma Situação qu:e- está angustiando
todos os homens de bem.
Temos mostrado a insensibilidade dos tubarões, dos cartéis, dos monopólios além do grande desperdício na área da
agricultura, cujo montante daria para alimentar toda a gente
sofrida do meu Nordeste.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é -chegada a
hora de o Congresso Nacional encarar _de frente todas essas
aflições. A Nação não agüenta mais! Estamos, como instituição, correndo sériO- perigq, pois não há como negar que os
problemas e as soluções Passam pelo Congresso Nacional e
dele dependem.
Feitas essas cons-iderações, quero enfocar, especiã.I e especificamente, o·problema do financiamento das campanhas eleitorais, sem cinismo, sem meiãs--=verdades, colocando os pingos
nos is, a fim de que homens públicos, como Jarbas Vasconcelos, Joaquim Francisco e tantos Outtos; rião veriham a ser
chamados e nem chamuscados pelos_ desafetos políticos ou
por correligionários, por puros interesses eleitorais.
Como é do conhecimento geral, tanto no Brasil como
no exterior, os candidatos, sejam de direita ou de esquerda,
são ajudados por empresas, amigos e/ou siridicatos que custeiam as suas caríssimas campanhas eleitorais.
Todos também sabem que a maioria das contribuições
são feitas para os candidatos e não para os partidos, já que,
notadamente no Brasil, nas Ultimas décadas, as agremiações
partidárias são verdadeiras frentes rcgionaís que não refletem
um posicionamento prograriiático nacional e muito menos
ideológico.
Assim, é mais do que oportuno, resolvermos essa situação, a fim de evitarmos p-ossíveis chantagens, como creio que
está ocorrendo, no caso- do meu Estado, envolvendo uma
ex-funcionária de uma empreiteira pet'rlambucana que deseja
receber grande indenização trabalhista pelo simples fato, talvez, de ter tido acesso às informações de financiamento de
campanhas eleitorais.
Para solucionar o problema das campanhas eleitorais e
evitar ó ríiáu-caratisnló- de determinados_ empregados de empresas que ajudam financeframente os_ candíáatOs, _!10 dia 21
de janeiro de 1992, apresentei emenda aditiva a:o Projeto
de Lei da Câmara no 156/92.
. .
.
Inclua-se, onde couber:

"Art. Nas campanhas eleitorais, a eventual doação
financeira feíta por determinados empresários pode ser
destinada especialmente para um ou mais candidatos,
desde que nominalmente indicados ao partido por eles.
Havendo saldo desta doação, o partido poderá
custear com ele as outras candidaturas, du usá-lo da
melhor forma que lhe aprouver."
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Numa campanha eleitoral, disputam-se partidos e candidatos que, na história das eleições brasileira, sempre receberam ajuda financeira dos _empresários nacionais. Essa ajuda, claro, tem que passar pelas mãos dos partidos
para registrá-la e dela prestar contas a quem de direito.
_ É que, às vezes, empresários não simpatizam corri Certos
partidos mas deles admiram determinados candidatos ou_tor-cein por eles. Assim, determinam-se a ajudá-los ou porque
nomes laboriosos, oU pofque defendem oS mesmos ideais que
os animam.
Portanto, não vejo empecilho algum para que tal ajuda
possa ser feita, desde que, ao fazê-la, façam-na através do
partido e nomine o candidato (ou os candidatos) que gostariam
de diretamente ajudar. Se tal ajuda superar a- necessidade
de campanha dos- mesmos, a sobra poderia ser usada para
o custeio das outras candidaturas, ou o partido dela fazer
o que melhor lhe aprouver.
Desse modo, nada mais justo que tal ajuda nominal aconw
teça, -desde que_seja através do partido.
Nesse particular, o Deputado Maurílio Ferreira Lima declarou à imprensa que comunga com essa idéia traduzida na
minha Emenda.
,
O eminente Deputado pernambucano pensa como eu.
Entendemos que os doadores têm o direito de escolh.:!r os
políticos a quem desejam ajudar. Entendemos, também, que
a lei deve valer para os sindicatos, já que O PT. hoje, recebe
deles enormes quantias, e a imprensa não dá nenhuma ênfase
a tal fato.
Por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a solução
desse problema está em nossas mãos. Caso já tivéssemos aprovado essa lei, teríamos evitado os constrangimentos de homens
da envergadura moral de Jarbas Vasconcelos e Joaquim Francisco. Não veríamos manobras de advogados e maus empregados, ou mesmo fantoches, querendo levar vantagens. fazendo extorsão doS empresários e das autoridades constituídas.
Para concluir,- apelo aos meus Pares para aprovar a emenda mencionada, a fim de darmos transparência e dignidade
à função pública. Ou acabamos com o faz-de-conta ou graves
conseqüências se abaterão sobre as nossas instituições.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Wilson Martins.-Pausa.
S. E~ não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte diScUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recentemente, escutei em noticiário de emissora de televisão urna
informação que me deixou estarrecido. Segundo a reportagem, juiz de uma comarca do interior do Estado do _Paraná
alegando que a lei de transplantes de órgãos ainda não estava
regulamentada pelo Governo, impediu que um cidadão de
sua cidade, muito doente, recebesse de um amigo a doação
de um rim. Em virtude da decisão judicial, o cidadão veio
a falecer.
Não quero entrar no mérito jurídico da questão, mas
o certo é que esSa notícia, pelo que tem de tocante, acabou
fazendo com que eu me decidisse a vir hoje a esta tribuna,
para pedir aos ilustres Ministros do Supremo Tribunal Federal,
a quem cabe a iniciativa das proposições para mudança na
Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que reestudem a fun~
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do a possibilidade de vir alterar os atuais mecanísmps com
os quais os cidadãos, em tese, podem se defender de sentenças
absurdas, grosserias ou -desu_m_anas dos_ ju_f~.s, com_o_pare~e_
ter sido o caso relatado pela emissora de teleyisão.
EstoU certo de que-6s ilustres MinistrOs do Supremo Tribunal Federal serão ~ensíveis ao meu apelo.
Neste momento em que o Brasil passa~por uma verdadeira
revisão, depois do traumático mas sall,l.tar processo de impeachment, creio que é chegada a hora de o Poder Judiciário
sofrer modificações que o tornem n:tais s;~p~entâneo com os
novos tempos. Recentemente, o Poder LegiSlativo protagonizou um grande episódio da história-IiãdOnal ao desencadear
um processo contra um Piesidente da Rcpúblici que não Soube
honrar o mandato que lhe fora concedido pelo povo brasileiro.
O Poder Judiciário· teve papel importailtê no desfe_çho _dq
episódio, na pessoa do Ministro Sidney Sanches, que presidiu
o julgamento do ex-Pre_Side!lte no Sena9-o. _.
__ _ . __ .
Ao final, creio eu, ·os três Poderes da ltepúblicã S:iíra-m
renovados, revigorados depois da batalha dO impeachment.
Mas, apesar disso, como o tem demonstrado as pesquisas
de opinião, as institUições brasileiras goza01 boje de um_prestígio apenas razoável junto ao povo. Isso pórque não satisfazem os verdadeirOs ariseios da população, apesar dos esforços
de todos nós- parlamentares, magistradOs e admiilistradores
-para atingir esses objetivo_s, par~ o qual m~:o ter:rtos econo·
mizado força nem tempo.
Reconheço as muitas deficiências dO CQóg·resso Nac!o_nal,
mas também acho que devem ser rcgistràdQ~ aqui os ínestimáveis serviços que estas _duas Casas dO _e_ongresso Nacional
vêm prestando ao País. O mesmo pode Sú dito em relãção
à Justiça que, apesar do empenho de seus _representantes,
continua funcionando num ritmo que não·satisfaz as necessidades da população. Sei que- a maior parlê~das dificuldades
que hoje emperram o Judiciário se dev·e à falta de recursos
_ _
e ao número insuficieitte de juízes.
Como disse antes, o que pretendo, ho-j'C,'é'abordar aqú{
um aspecto extremamente delicado da JustiÇ_a br~Sileira. Trata-se dos mecanismos que o cidadão, as empresas ou até mesmo os organismos públicos têm para se defe-nder de sentenças
equivocadas que acabam lhes causando sério_s prejuízos.
Pela lei atual, o cidadão pode recorrer à Corregedoria
de Justiça cada vez que se sente prejudicado pelo magistrado
num pleito. Existe também a possibilidade de que a sentença
injusta acabe sendo reformada na segunda instância, ou seja,
nos TribunaiS de Justiça dos Estados_. As duas hipóteses, na
minha opinião, não funcionam ·com a presteza que determinados_ processos podem exigir.
Por outro lado, penso ser indispensável, hoje em dia,
que o cidadão possa diretamente acionaLQ __roagistrado que
o prejudicou, sem que tenha que recorrer à Corregedoria
ou esperar uma decisão de instância superior. Aàedito que
devemos ter aqui mecanismos semelhantes aos existentes na
Itália, onde o cidadão pode cobrar responsabilidade do_s_m_agistrados.
Como a iniciativa de proposições que aitereffi a_ Lei Órgânica da Magistratura Nacional é do Supremo Tribunal Federal,
peço aos ilustres integrantes da mais alta Corte do País que
voltem seus olhos para essa candente questão. Afinal, os seus
interesses coincidem com os nossos, parlamentares, e, obviamente, com os de todo o povo brasileiro. Todos queremos
uma Justiça cada vez mais dinãmica,_eficieiüe e mais humana,
que leve realmente em conta as grandes mazelas de nosso
povo.
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Diz o art. 49 da Lei Ç)rgânica _da Magistratura Nacional,
que_ trata da responsabilidade civil do magistrado, que ele
responderá por perdas e danos quando. no ex.crcício de suas
fuQçõçs, proceder ,cOm dolo ou .fra_u9$!,__ou quand9 recusar,
omitir ou retardar, sem justo motivo •. providência que deVa
ordenar de ofício, 9_u a reque_rirnento das partes.
Como pretendemos que seja facUltado ao cidadão o direito de acionar diretamente o magistrado, penso que poderia
ser-incluída neste artigo da LOMN a hipótese de erro grosseiro, material ou de direito.
Aqui está, Sr. Presidente, Srs. S~nadores, a minha modesta contribuição _para a discussão de tema_ tão palpitante.
A ·verdade é _que, apesar da reconheCida __capacidade profissional dos homens que integram nossa Justiça, _eles nãó estão
isentos de praticar erros que afete01 a _vida dos cidadãos. De
outro lado, é _necessádo reconh~cer_ que o cidadão pi'ecisa
dispor de mecanismos para se defender imediatamente, quando prejudicado por decisão judicial. Esta é realmente uma
tendência moderna: o homem cada vez mais dotado de armas
jurídicas eficazes para se defender d.Q Estado, que dia _a dia
se torna mais impessoal e, por isso mesmo, insensível aos
pequenos dramas individuais.
_
Esperando que essa iniciativa veilha a ser aceita- como
ri:icidesta contribuição ao aprimoramento da Justiça brasileira,
embora possa parecer ·uma intromiSsão indevida em assunto
que diz respeito-uniCamente aos juízes, deixo aqui registrada
minha certeza de que o Supremo Tribunal Federal se voltará
pãrã. tratar esse asSU.rito cõm a urgência que ele requer.
Muito obrigado, Sr. Presidente:
O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
p3lavra a V. Ex•
·p SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)'.:- Sr. Presidente, ouvimos o Próiümcimento abalizado, preocupado com o direito do cidadão, aqui
proferido pelo eminente Senador Ney Sua:::.-suna.
Objetivando dar praticidade à solicitação que o nobre
Senador faz, atravé.s da tribuna, ao Supremo Tribunal Federal.
que é o responsável pela elaboração da Lei Orgânicã..&a JUstiça, consulto V. Ex\ Sr. Presidente, sobre se não seria o· caso
de a Mesa encaminhar à Presidência do Supremo o texto
do pronunciamento do Senador Ney Suassuna, a finl de que
aquele Poder, tomando conhecimento desses termo_~, leve as
reflexões do nosso Colega à consideração do seu Plenário
para que possam ser consubstanciadas em modificação-na Lei
Orgânica da Justiça Brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclla) -Nobre Senador, o Regimento não permite o encaminhamento de discurso
diretamente à _Presidência do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, ele será publicado no Diário Oficial, e dele o Supremo
Tribunal Federal certatn_~nte tomar"á conhecimento.
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, a Mesa poderá
encaminhar o discurso ao Diário Oficial'?
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Pode sim,
Senador. Será encaminhado.
O SR. BELLO PARGA -Faço este requerimento aqui
da tribuna ou terei que fazê-lo por escrito?
_ O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Náo há necessidade que V. :Exã o faça por escrito.
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O SR. BELLO PARGA _-Fica registrado, então, esse
meu pedido. Obrigado a V. Ex\ Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio l'oriclla) - ·conoedo a
palavra ao nobre Senador Júlio campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (I'FL -,MT. Pronuncüi"o seguin,
te discurso.) -Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. :senadores, num
mundo cada vez mais interligado e interdependente, as relações internacionais teí:ldem a se intensificar e· se-- entre1~ç:ir
mais aínda. É o sinal deste fínal de século e do próximo
rriilênio_. A "aldeia global", de que noa fala Macluhan, é já
uma realidade inconteste. Em pouco mais de seis de horas,
os aviões "Concorde" podem nos levar do Rio a Paris. Os
satélites trazem -à nosSa caSa. pCia TV, os acontecimentos
diários de qualquer parte do mundo, uma aldeia vietinamita,
a guerra do Iraque, o balé Bolshoi, a fome na Etiõpíã:. -Cõthpra-se e vende-se entre _os__ países, com maior facilidade e
rapidez possíveis. A mosa, os costumes, a arte e- a cultura
se intercambiam diretamente entre todos os povos.
o mundá passa mesmo por profUndaS mudanças, i10 caminho de um1 efetiva integração. Os~blocos r~gionais _surgem
por toda parte, tanto no campo económico, como no político.
A Comunidade Económica Européia, atraVés do Mercado
Comum, já é uma realidade,- e camiDha, célere, com o Parlamento Europeu, em Est!asburgo, para a integraçãQ política
da Europa, A América do Norte illtegra_:-se Dum pacto poderoso entre os Estados Unidos, Canadá e México. No Extremo
Oriente, o Japão busca entender-se com os chamados Tigres
Asiáticos e aproximar-se da populosa China.
Mais do que nunca, os países árabes tentam, agora, unirse, sob o antigo sonho e bandeira da união para-árabe, acalentados, desde o passado, por líderes como- Nasser. E, finalmente, nós da América do Sul, estamos empenhados na integração regional, através do MERCOSUL _,_ salda para o
desenvolvimento de nossos países. Além das facilidades alfandegárias, que permitirão um intercâmbio sul-americano iõtenso, estaremos, com a integraÇão, muitO m3is.fortes para reivindicarmos maiores vantagenS a nível internacional.
O Brasil, pois, insere-se, crescenteme"hte, neste niundo
tão próXiino, e deverá se abrir mais, diante desta tendência
modernâ de intenelâcionãr-se. Não só em- termos"dõ --MERCOSUL, como assinã1ani0s, mas alnda nas relações comerciais
com as demais nações, fora do continente. Terá O Brasil de
instrumentalizar-se adequadamente, para este novo papel, sob
pena de isolar-se e ficar à margem da socieaade internacional
e do progresso.
Deste modo, Sr Presidente, precisamos flexibilizar os entraves constitucionais e legais para permitir esSa maior abertura ao exterior e efetiva:r realmente a integração internaciõn'al
do País, porque o mundo tende, inexoravelmente, à aproximação e ao congraçamento entre os povos. E nesta trajetória·,
o direito__internacional terá, cada vez mais, uma função preponderante, senão capital, nas relações mundiais. __ _
Algumas Constítüições _ já reconheCem, explicitamente,
tal relevância do Direito Internacional, concedendo até a primazia deste sobre o direito interrio de cada nação. Kelsen
foi um dos primeiros a defender a tese dá monismo jurídico,
argumentando que "a ordem jurídica interna deriva da ordem
jurídica internacional como sua-delegada".
Prevalece, também, o·rnesmo entendimento ein relação
aos tratados internacionais, confofrile pareCei" da Corte Permanente de Justiça Internacional, de Genebra, exarãdo em
1930, no sentido de que, "nas relações entre potênCias contra-

ta_ntes de um tratado, as disposiçõeS- de uma lei "interna não
podem prevalecer sobre as do tratado", embora. nesta ques-tão, algumas nações condicionem a sua validade ao referendum do Poder Legislativo e à post~rior ra_tificação do Executivo.
Mas, como assinalamos, o priniido do direitO internacional tem sido rec~:mhecido, nos ~empos atuais, por várias
Constituições,- a- começar pela Constítuição de Weimar, de
1919, gue diz no_s~u artigo quarto: "As regras universalmente
reconhecidas do Direito Internacional valem como parte integrante-do Direito alemão".
Seguiram-se: as- Constituições da Áustria, dispondo em
.s_e.ti_artigo nori.(J,-~que -"ãs regraS geralmente reconhecidas do
direito interilãc"iOii3.1 são consideradas parte integrante da lei
-federal". Neste sentido, também, pautam as Constituições
da- Alemanha ---:- a Lei Fundamental da República Federal
Alemã, artigo v~nte -e cinco; a it~liana; de 1948, no artigo
-dez; a ConstitliiÇãõ Francesa, de 1946, Preâmbulo e artigo
quarenta e seis.
Segundo o Jurista Jacob Dolinger; Srs. Senadores, na
obra .. A Nova Constituição e o Direito Internacional", aprevalência do direito internacional sobre o direito interno "foi
a posição abraçada pelos internacionalistas brasileiros ... e pelo
Supremo Tribunal Federal". Em 1978, entretanto, o Supremo
modificou seu ponto de vista sobre a matéria e admitiu "a
derrogação de um tratado por lei posterior, posição que vem
sendo criticada pela doutrina pátria".
Os juriscon"Sultos Celso Albuquerque Mello e Luiz lvani
:Amorim Araújo', 'na obra acim-a Cíta-da, defendem a primazia
da norma internacional. Igualmente posiciona-se assim o jurista Erice Maciel Filho, em seu livro "Direito Internacional
e Direito Interno": "Desapareceu a noção de independência
absoluta ou ilimitada: cada Estado não pode fazer o que bem
-entenda: está subordinado, como todos os demais, às normas
do direito internacional".
Também esta é a posição do jurista Hildebrando Accioly,
em seu livro "Manual de Direito Internacional Público'', afirmando que "freqü·entemente, normas internacionais são recebidas no direito interno de um Estado, transformando-se,
assim, em normas do direito ri.acional".

CeTso P.Jbuquer(jue Mel!o escreve que a nossa

Consti~

tuição deveria conter, expressamente, um disposifivõ no seguinte teor: "O Direito Internacional faz parte do Direito
I~terno e não é_ revogado por este", seguindo o exemplo das
Constituições_ já-citâdas. Bem que se tentou, aliás, pois no
~eu projeto iriiclal constava dispositivo expresso no sentido
de que "os tratados internacionais incorporavam-se à ·ordem
jurídica interna". Lamentavelmente, ele foi retirado do texto
definitivo da Carta. E a lacuna ficou.
A nossa Carta Magna, ao tratar das relações internacionais do Brasil, no seu artigo quarto, consubstancia realmente princípios inquestionávek e exJ.oi:náticos, como independência nacional, direitOS- humanos, a paz e auto-deterrniiiação-dos povos etc. Não refletem eles apenas noções teóricas, mas sirii uma visão o ti concepção-da ord-em política e
jurídica da Nação para o exterior. Mas, por outro lado, ela
não avança, como deveria, no sentido de propiCiar uma rilaior
integração e relacionamento com o mundo.
Em outras palavras, temos que compatibilizar o direito
liltêrlfo brasileiro e o internacional, principalmente nos tratados em que somos intervenienteS; temOs que adequar as novas
realidades internacionais- o crescente intercâmbio e interrelacionamento - a um novo arcabouço jurídico e constitu-
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cional, como recentemente manifestou, em SUa tese de mestrado, na Faculdade de São Paulo, o advogado Pedro Dallari:
"Na medida ero que o País se insere no context_o i_nternaçion~l,
é preciso adaptar suas regras às internaciOnais ".
Temos que seguir o exemplo das nações que têm normas
auto-aplicáveis, ou seja, as regras jurídicas reconhecidas-em
tratados internacionais são automaticamente inseridas no direito iiiteriló, o que não ocorte no direito brasileiro,:No Brasil,
ficã.rilós na dependência do _reconheci_mentQ do, nosso direit9,
dificultando, sobremaneira, a integração iritemátionàl
Este problema, Sr. Presidente, deverá ser equacionado
na próxima revisão -constitucional, a processar~se a partir de
outubro próximo, ·segundo o que reza o artigo terceiro das
Disposições Constitucionais Transitórias: Só assim, o BraSil
estará livre das amarras e d_os entraves de-earáter institucional,
para poder, realmente, inserir~se e integrar~Se a blocos económicos e polítícOS regionais, como o MERCDSUL, e ao restante das outras nações em todo o mundo. Canl_inlla_:r_~m_os, então,
modernamente capacitados, para o cobiçado e pujante comércio internacional. para as fontes de recursos- e investim,e-ntos,
para a busca e .troca de tecnologia avanÇada. Estas, Sr. Presidente, as observ_a_ções que trazemos sobre o assqnto a esta
Casa.
Obrigado!
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n_aquela região, uma vez que se aproveitam da ingenuidade
desses povos piim1tivos para levá-lo's' ao confronto~ imlitas
vezes sangrento, com agriCultores~ pecuaristas e garimpeiros.
Cb.egou a hora de o Estado estabelecer regras e nOniuis para
o trabalho dessas missões religiosas.
.
Algumas miss6e_s religiosas ·na Amazônia de-sempenham
àtíVidades suspeitas, conforme é de COnhecimento de niuitas
autoridades na área. Há uma infinidade de relatos verdadeiros
sobre tt:_abalhc;>s _4e prospecção _mi~~~al realizados POr Muitos
estrangeiros travestidos. Trj_Q9s inteiras não con~ecein u_ma
palavra de português, mas falam inglês fluentemeilte. Até
hoje, as autoridades brasileii:as não ~têm dado a este problema
a atenÇão que está a merecer.
A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) não co"nta com
os_ recursqs nece~sários para prestar urna assistênda seqUer
raZOável aos índios. De _tal forma que, segundo informações
~~-e~ignas, no início 'do corrente ano, ·cerca-de 25% das escolas
da FUNAI estavam fechadas; havia carência de 43% do total
·d-e PrOfesSor-es de Pilmeiro-·grau;-Onãõ eram 'atendidas 46%
das necessidades de educação. Em 1987, metade da população
íiidígena recebia educação de missões religiosas.
. N<~: ár.ea de saúde, o panorama é- o mesmo, senãO mais
-draniático; como o demonstram aS -sistemáticas deriúrldas -de
epidemias nas aldeias. DO_curile_otos- da-própria Funarrecoilhecem que o 6rgão não tem condições materiais e nem recursos
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a
·humanos que lhe permitam oferecer adequados serviços de
palavra ao nobre Senador João França.,
educação, saúde ou qualquer outra forma de assistêncía às
O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronunciao seguinte
popUlaçõ_es indígenas. Também não conta com pessoal qualificado nas áreas indígenas com o objetivo de fiscalizar o-ttal::)alho
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'l-s. e Srs. Senad9res, a demardesenvolvido pel3s--rilíssões-religiosas, ·de maneira a sitúá~lo
cação de áreas demasiadamente extensas para reservas indígerios limites da política indigenista daquela instituiçãO.- nas está inviabilizando economicamente O~stado de Roraima,
A Fu.riai recobhece, em documentos oficiais, qUe a can:.
que tenho a honra de representar nesta Casa. Qu_alquer pessoa sensata há de convir que a demarcação- de 9,4 milP.õe~ de
versão religiosa dos índios é o objetivo verdadeiro, 'erribOia
hectares para os índios Yanomami constituiu um ~)t.age~o,
-dissimulado, da maioria das missOes religiosas. A pretexto
se levarmos em conta o fato de que a região reservada corresde Prestar assiStência· aos indígenas, essas iftStilUiçõeS estão
motivadas peló interesse de conquistar suas almas. Essa cirponde a um país europeu das dimensões de: Portugal. Riquezas
minerais de valor incalculável estão fora do alcapce _da e_xplocunstância mostra ·que as miSsões àcabam violentando a çulturação económica em um_ Estado onde _a mineração constitui
ta de_sses povos; destt:_uindo os seus_ mitos, suas lendas~ .seus
a maior riqueza conhecida.
_
fetiches, sua própria identidã:de Cori:lo põvoS- primífiVõs :qu~
na verdade são.
.
.Imensas jazidas de _m_inérios de grãride valor corno ouro,
&r. Presidente, Srs_._Senadores,_ cfleigot.i: a hora de se defiilir
cassiterita, urânio, entre ou_tros, permânecem em repouso no
a política indigenista brasileira,· regulamentando o· que dispõe
subs_olo de Roraim_a, provocando a estagnação económica e
o artigo 231 da ConstitU:ição do 1988, de forma a desdobrá-lo
o desalento de nosso povo, que fica praticamente sem perspec-em planos, programas e projetes. A Funai reclama uma comtiva. Em nome da defesa do meio ambiente e da proteção
aos índios c_ondena~se o novo Estado ao marasmo e à desespepleta reestruturação para que se transforme em um órgão
rança, forçado a conviver com um quadro crónico de carênci_as
eficiente na àssistênc~a às põ'j>ulàções indígenas que- Vivem
nos limites do território brasileiro. Este Qrgão precisa serrefornas áreas de serviços b;:\$icos, que vão da educação e saúde
nlulado; reduzindo-se a dimensão exCeSsiva de sua sede cena uma rede rodoviária razoável .
_ .
.
tral.
·
Ainda não se tratou, de forma adequada, no Brasil, Sr.
Presidente, Sr~s_e Srs. Senadores,_ do papel, muitas vezes perFaz-se necessário, ainda, distinguir as autorlzàÇões pata
turbador, desempenhado por certas instituições_rçligiosas no
pesquisãs•científicas nas comunidades indígenas e 'os co:nvênios
dia-a~dia das nossas comunidades indígenas. As missões relicóm entidades religiosas que se disponham a desenvolver tragiosas que infestam as.corn.unidades il).dígenas em todo o terribalhõs de assiStêncíã-_junto- ~s comililldades indígenas·. O Estado não pode -se--Omitír, deixando dé es-tabelecer -nOrrilas e
tório da AmazO:nia_se aproveitam, na verdade, da omissão
do Estado, que deixa de assumir as suas responsabilidades
regras para esse trabalho de assistência, de forma a asSegurar
na assistência aos índio_s. Essa intervenção indébita C.QDJitityi,
abs. índios o dir~ito de disporem sobre sua organização social,
ainda, um ato Oe violência contra os çHreitos dos_píóprios
costumes, línguas, crenças e tnldições. A prestação de assistêníndios.
cj"' às populações indígenas nos setores de educação, saúde
Instituições c grupos, como a Igreja Católica, o Conselho
e- desenvolvimento comunitárío não pode servir de pretexto
lndigenista Missionário (CIMI). A CCPY (Comissão de Criapara a conversão religiosa desses poVos primifivos, \ii01entari~
do-se suas convicções religiosas ancestrais.
·- - ~·- ~
ção do Pai-que Yanomami), entre outraS, éxploram as com_~.mi
dades indígenas, cuja cultura violentam. _E são responsáveis,
Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores. Obrigado.
ainda, por um trabalho político extremamente· perlurbador
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O SR. PRESIDENTE (Lucídiol'orteliaFConcedo a pala_
.
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB'-- BA~P~ónuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srts e Srs. Stmadores·:
Ninguém -pode exigir do Presidente_ Itamar Franco apenas sete meses depois de ter assumido o govemo·e a menos
de _vinte e dois meses da transmissão do cargO â-seu_:sucessor ·
- uma solução definitiva para o problema da divida-pública
brasileira. No entanto, é lícito· esperar que-algumaS iniciãtivas
possam ser tomadas para amenizar os efeitos mãléficoS que
esta dívida vem tendo na vida do País, entre os quais destaca~Se a alimentação da espiral inflacionária. O que se deseja -é- a
adoção de medidas talvez singelas mas que sejani eficazes.
Nada de planos mirabolantes. O Brasil está precisando é de
atitudes pragmáticas.
·
· _·
Segundo relatório <lo. Banco Central, a dívida pública
líquida total (ou seja, dívida total menos as reservas internacionais) atingiu no final de 19-92 dffa· e'(iUiv'àh~nte a US$-149
bilhões, que representavam, à época,_32,1 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Çórriparando estes números com o
resultado do ano anterior --:-.qUando a dívida líqüida do setor
público _(somadas as três .esferas da administração: União,
Estados, e Municípios) 3.Icançava US$157 bilhões,_ con:espon-_
dentes a 33,7 por cento- do PIB- acredita-se, num primeiro
momento, que o resultado foi bastante positivo. Mas, uma
análise mais fria e criteriOsa, que di!sÇa ·aoS -aet-aihes, mostranos que não há motivos para júbilo, muito pelo contráriO~ E ~erdade que o valor em dólares decresceu. Também
é verdadeiro que a proporção em relação ao PIB_ ficou menor.
É importante constatar ainda que estã. proporção entre PIB
e dívida é bem melhor do que a registrada em outros países
em destf-qv_olv_imento. Mas_, neste período de doze meses, alterou-se. profundamente -para pior! -o perfil da dívida brasileira. Os prazos para resgate dos papéis do Governo que giram no mercado financeiro nacional são muito mais curtOS
do que os débitos no exterior, cuja negociação vem se arrastando há anos. Em suma, os benefícios de uma sensível redução da dívida externa líquida do País acabaram sendo neutralizados pelo crescimento mais significativo da dívida interna.
Vejamos isto em números. O esto·que <la dfVü:ia -externa líquida brasileira no final de 1991 ascendia a US$99 bilhões
de dólares,· considerados os débitos do GovernO Ce-iltrál e
do Banco Central (US$61 bilhões). dos Estados e Municípios
(US$5 bilhões) e das empresas estatais (US$ 33 bilhões). Como se vê, as pendências das estatais correspondiam à metade
dos débitos da União; enquanto Estados e MunicípiOS erarii
devedores de menos de 5 por cento da dívida total.
Passado um ano, tivemos uma ponderável queda neste
débito e uma impressionante mudança na_ süa distribuição.
Ao finalde,1992, o estoque total descia para~tJS$76 bilhões,
uma redução de mais de 20 por cento. A dívida do Governo
central decresceu em um terço, caindo de US$61 bilhões para
US$ 41 bilhões. Os débitos de Estados e Municípios, por
sua vez, despencaram para US$ 4 bilhões, o que significou
a redução de um quinto da dívida. Enquanto isso, a dfvída
das empresas estatais caía de US$34 bilhões para US$31 bilhões, redução mínima, de apenas 6 por cento.
Ora~ a análise destes números mostra-nos que a União,
especialmente, e os Estados e Municípios melhoraàún sensi..:
velmente sua posição. Mas o·mesmo não ocorreu com a dívida
das empresas estatais cuja partidpáção no estoque total subiu.
então, de 31 por cento para 4ó por cento. Assim, pode-se
dizer que se o Brasil não melhorou ainda mais sua posição
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frente aõS credores ~xternos f61 por· causa- das empresas eStatais .
. Na verd3.de, o Brasil não amortizO~ sú.a dívida externa
em 1992. O que- houve de impOrtante foi um crescimento
ponderável das reservas internacionais do nosso País, e isso,
conforll!~:explican:tos antes, reflete-se na dívida pública líquida
total. Pode-~e, no máximo, afirnúu que Jlouve melhora na
capacida~e _de pagamento desta dívida. E precisq entender
eSfá-ffielliOr C3.piiCiaiide pelo ponto de vista da disponibilidade
de diviSàs estrangeiras, já que a sltuãção-dos défici~s públicos
não foi ãlterada, ao contrário, vem se deteríorando desde
1992.
S~."Presidenteo, Srs. Senadores, veremos agora que, no
que tang_e à dí~ida interna, ocorreu o inverso, ou seja, houve
u_m -_~rescimen~o de_ .cerca de 25 -por cento. -A dívida interna
total, que era de US$58 bilhões, no final de 1991, subiu para
U~$72_bilhõe_s no-fim de 1992, praticamente inviabilizando
a melhoria sentida na questão da dívida externa.
0°_ptoblema ~s!_á centrado na verdadeira explosão da dívida mobiliária da União fora do Banco Central, ou seja, no
dinheiro _que o Go\l'etno -é obrigado a pagar aos bancos pelo
giro diário de seus papéis. O montante desta dívida, que correspondia a US$13 bilhões, saltou para US$36 bilhões, um
quase inacreditável crescimento da ordem de 176 por cento!
Este indicador precisa ser repetido: a dívida mobiliária
fõra :do_ Banco Central cresceu em 176 por cento em apenas
-um ano!
Já a dívida mobiliária de Estados e MunicípiOs fora do
Banco Central te_y,e um Crescirilenti::i ponderável, mas bem
menor. O total de US$8 bilhões girados no final de 1991
cl}egou a US$13 bilhões em dezembrO de 1992, correspondendo a um aumento de 62 por cento.
Em contrapartida, a dívida interna das empresas estatais
decresceu de US$41 bilhões para US$39 bilhões, redução
que ácaba sendo significativa quando contrastada com a elevaM
ção do~ débitos da :União e dos Estados e Municípios.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que de mais importante
se observa nestes números é, de um lado, a redução da dívida
externa, que caiu em US$22 bilhões de dólares, e, de outro,
o Cre-scimeilto da dívida ril.obiliária interna fora do Banco Central, que foi da ordem de US$2_8 bilhões, somados os US$23
bilh<;>es devidos pela União e os US$ 5 bilhões dos Estados
e Municípios.
Este avanço impressionante da dívida mobiliária da União
decorreu, principalmente, do desbloqueio de cruzados novos,
confiscados quandO da implantação do chamado Plano Collor
I. Também contribuiu para esta situação o volumoso ingresso
de capital estrangeiro em nosso País ao longo de 1992, seja
na_forma_ de investimento direto, em aplicações nas bolsas
ou ainda através da captação de recursos internacionais pelas
empresas brasileiras. Este capital recebido ficou acumulado
aqui na forma de reservas cambiaís:
De outro lado, concorreu também para a expansão da
dívida mobiliária a elevação dos juros internos, que atingiu
igualmente títulos da União, dos Estados e de Municípios.
A elevação dos juros internos ocorrida na gestão do Ministro
Marcílio Marques Moreira foi considerada excessiva até mesmo pelos mais ortodoxos monetaristas. Os juros subiram mesmo sem que houvesse um correspondente aumento do déficit
fiscal.
Na verdade, este crescimento da dívida mobiliária deve
sér Visto inaís como O restabelecimento de uma verdade. Acontece que, no ano de 1991, a dívida mobiliária manteve-se
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artificialmente baixa porque, até o mês de setembro, ainda cada um tem uma conta de débito e .crédito diferente. Os
estavam em poder do Governo os ativos c_onfiScados em 1990. doiS lados asseguram que têm nlais __a r:ecebe_r do que a pagar
Já a queda da dívida das estatais foi de US$4 bilhões e nessa discussão vão e"rnpúrtã.rido_ tudo com a barriga."
Finalmente-, temós a qUestãO -aa dívida externa, e esta
(metade referente à divida externa e mCt:;~.dç referente à dívida
interna) e ocorreu, em boa parte, devido à pOlítica de recÚpe-- _, Segufl.do oS- relatoS mais reCentes dos jornais - parece
estar se encaminhando para uma solução bastante favorável.
ração do preço das tarifas cobradas por _estfis empresas.
Sr. Presidente, Srs. _Senadores, diant~ deste quadro, con- ao Brasil. Mais tranqüilos por saberem que o Brasil dispõe
cluímos --:-como, aliás, tem pregado a maiória dos economistas hoje- de cerca de US$23 bilhQes ele dólares em ~eservas, os
e técnicos_ do Governo ......... que a U_ni_ão precisa resolver, priori- banqueiros do exterior estariam iriclinados a fazer um -acordo
tariaincnte, a questãq da dívida interna, "porque nela está que seja bom para as duas partes, dizem as últimas notícias.
s.endo _queimada boa parte dos escassos_reçursos_ nacionais. Em suma, os dirigentes dos bancos credores sabe~ _que o
Recursos queimados, sjm, porque acabam parando na co.nta BfãsU teín condições de honrar seus déQitos, desde que tenha
prazo razoável para fazê~lo.
dos que se beneficiam da ciranda financeira, em especial os
Sr. Presidente, Srs·. Senadores, depois desta análise, só
bancos. Os bancos brasileiros cobram taxas de spread que
são três ou quatro vezes maiores do que as taxas de juros me resta concluir pedindo ao Governo que tome as medidas
praticadas nos países centrais. Enquanto, aqui, temos agentes indispensáveis para que a questão_ da dívida pública tenha
um encaminhamento. Antes de mais nada, temos de atacar
fillanCeiros que cobram juros reais de trji\ta ou quarenta p~r
a questão da dívida mobiliária: De Outro lado, creio que,
cento ao ano, internacionalmente a taxa fica em torno d_e
seis ou sete por cento. Em decorrência _disso, a_ participação com_o processo de privatizaÇão e com a ·vigilância da União,
dos bancos brasileiros no PIB chega a representar doze por será possível equacionar os débitos das estatais. Já no que
se refere à dívida externa, aparentemente, tudo está indo
cento, índice que é o dobro _do que se re~stra na maioria
bastante bem. Assim, o que se quer_ é-que- o Governo efetiva~
dos países desenvolvidos. Ora, esta enqrm.e dívida mpbHiária
mentê estabeleça um plano sensato e que o leve adiante sem
concorre, por fim, para que se concentre ãinda mais a renda
va.dlações. Ningu_~~ ~~pera a Solução, em dois anos, de um
brasileira, cuja distribuição é uma das pioreS do mundo ..
problema que se arrasta há_ déCadas. O -que se qUer -é que:
Sem dúvida, a dívida interna é hoje tnn dos principais
o País comece a e_nfrentar lçgo,._ de forma~deç_i_dida e sensata,
fatores de alimentação do processo inflacionáriO. Para girar
·
esta qUestão.
este débito, o Governo, diariamente, coloca no merca<lo títuMuito obrigado!
los. com juros multá-elevados para resgata~ qutros títulos de
juros igualmente elevados. Ora, o Governo paga juros altos
porque só assim seus papéis se tOrminl- inaiS: atráentes que
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portelia) - ConcedQ a
outros investimentos, como o dólar e ouro Ou mesmo o consup;!lavra ao nobre Senador Nelson W~dekin.
mo. Segundo reportagem do Correio Braziliense, publicada
na edição de 4 de abril deste ano, a parcela que vem sendo
O SR. NELSON WEDEl<I_N (PDT - SC. Pronuncia o
girada a cada trinta dias é de US$20 bilhões de dólares..
~
seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. e S_r_s. Senadores,
É, portanto, inadiável unia modificação no perfil desta
nos últimos cinco anos, pelo menos, o mercado de máquinas
dívida. Ela deve _ser alongada - como vem ocorrendo com
agrícolas vem sofrendo os efeitos de brutal retração, regisa dívida externa - de tal modo que o País possa honrá~la
trando seguidas quedas de vendas, a tal ponto que só absorveu,
com tranqüilidade, sem o comprometimento dos seus sery_iços
no ano passado, 11.500- tratares, quando a média anual já
essenciais, como saúde e educação, e dos investimentos neceschegou a ser de 60 mil unidades. Só este dado serve para
sários em infra~estrutura. Q_problema do perfil da dívida é
ilustrar os efeitos perversos que uma recessão_ prolongada tem
bem mais grave do que o seu tamanho.
imposto à economia n_acionaJ, disseminando _prejll:ízos a todas
Esta é uma questão que o Governo pode começar agora
as atividades.
a enfrentar. Mas ninguém desconhece que as pressões contrá~
A agricultura tem sido severamente penalizada, el3 que
rias serão muito fortes, porque os que sê beneficiam com
é a atividade económica capaz de dar resposta a estímulos
a ciranda financeira saii'ão- perdendo. Os jornais noticiaram
adequados dentro do menor espaço de tempo. Para mostrar
recentemente, quando de uma conversa entre o ministro Elj~
a gravidade da situação, basta lembrarmos a situação em que
seu Resende e os dirigentes de empresas do_sisterna financeirO,
vívem empresários de máquinas agrícolas e agricultores de
que estes se mostraram assustados ao saber que o Governo
Santa Catarina.
pretende atacar prioritariamente a questão da dívida mobi~
A Comercial Zanatta Lt_Qa., pelos seus diretores Antonio
liária. Um dos banqueiros teria dito, na ocasião, que, quitada
M. Leão e Edm.ilson Zanatta -firma que representa_ as maresta dívida, boa parte dos bancos_ poderia quebrar.
cas de máquinas agrícolas VaJmet e SLC_-, está estabelecida
Outro ponto crítico diz respeito à dívida das empresas
no sul de Santa Catarina desde o final do ano de 1961. Conta
estatais. O ex-Ministro Gustavo Krause, da Fazenda, foi o
com cinCo lojas Voltadas para a venda de máquinas agrícolas,
primeiro a se rere-rir à "ciranda do calote" que ~nvolve as
co_m. __zpo funcionários diretos e mil dependentes indiretos.
empresas estatais, os governos estaduais e a União. Sobre -De capital 100% nacional, a empresa come.rcializou, no curso
esta dívida diz, em editorial de 24 de março do cprrente,
de sua existência, 4 mil tratares. novos, sempre preocupada
o Jornal da Tarde:
em serVir ao agricultor da r_egião.
" .. ~esta é uma dívida difícil de administrar, Parte_ dela
Nos últimos anos, a recessão provocou, como já dissemos,
refere~se a débitos dentro do próprio setor público e aí nindfástica redução nos negócios. No ano passado, aquela empreR
sa teve um prejuízo de US$ 300 mil_clólares, sendo que, no
guém sabe quem deve a quem e ninguém está pagando nin~o de 1991, teve de suportar o ónus de uma despesa financeira
guém. Até hoje~ por exemplo, o Governo Federal n_ão conse~
de 47% sobre as vendas. Em fevereiro de 1992, sentindo
guiu chegar a um acordo com os governos estaduai,s para
os efeitbs devastadores da crise administrativa e financ_eira,
acertar definitivamente as dívidas do setor elétriCO, porque
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seus dirigentes substituíram algut:-s gerentes de filiais e ·a_ Admi- _vi_J!!l~in à sentidQ e o ãlcance --~o iinaricJaritento e nã()_ impornistração.
·
'
-' · . tém Pré jUízos pátá:'""a' Finame óu seus agentes e o BNDES.

Ao assumir a direÇãb'da empre'sa, ti h6tá ãciininiStfãÇão
encontrou alguns desvi~s h~ cbnduç~o de :~~gÇcic?s' Qâo Campa~
tíveís com os princípiOs seguíciOs pelos seus sóCiOS epera Yf!lrnet e SLC. Foi ne~es~-á.tio algum tenlpà pá(á qUe os- n6Vós·
administrãdores detectassem as irregularidades já referidas.
A partir de abril do ano passado, por orientação dos novos
administradores e da Valmet, não houve mais favorecimento
específico ·a-clierites..
Em carta dirigid~ fiÇ> Dr-. Darlan JoSé Oóriã. SantOs, Dlie-·
tor de Operações da Finame, do Banco Nacional de Deserivol-

P_r;-áticãS condenáveis, que jamais foram adotadas pela Comerciàl Zanatta, como as ·de muitas revendas que refinanciavam implementes usados pâra seus clientes, acabaram desfavoreCendo-o capital ae 'girO e merecem a reprovação geral.
_o ·qüe se deS.ejã e que a venda de trator tecnicamente
novo; QUe traz bénefícios para b comércio e o agricUltor,
não colocando em ·risco o finanCiamento, é prática bastante
adversa·dàquela a que nos referimOs, -reclamando melhor compré'éi1Sãó da parté da referida financiadora oficial, sob pena
de -gerar" graves irijúsHÇ3s sociaiS tló iilierior de Santa Catarina
e·de' out.i"os EstadOS. ' ·
· ··
_ IÓforma a COiriercial Zanatta que a situação da empresa
c-üD.tinua difícil, Uma 'vez que.tfde 95% sUa dependêndã de
vendas com finanCiamento da Finame. E SUstenta que, levando
em -cbnsideração ~"s' ii1teresses recípro-coS, e não tendo dos
atos questionadoS eiri auditoria resultado prejuízos diretos
à Firiame~ uma véz que foi assegunida a--oferta de garantias
adicionais aos financiamentos concedidos, não se justifiCa- ã
aplicação de ato punitivo de qualquer tipo.
Nà sua carta -ao ditigente da Finame, A Zanatta garante
qüe-TiâO de-Seja fugif àS Suas responsabilidades, mas que neceS..:
sita de compreensão daquela entidade, à qual solicita uma
oportunidade para recuperar os valores económicos, financeiros e nioniis da empresa, anexando os balanços de 1990,
1991 e 1992.
-· A Comercial Zâriatta propõe àlgum-as ~ugestões para mo~
ralizar o comércio de máquinas e implemeiltos agrícolas. Em
pri:ineiro lugar, propõe que o BND ES Constitua uma comissão
conjunta, com representantes dos fabricantes e concessioná~
rios, a: fim de defiiiir práticas-de liberação- de financiamêntos
em valores compãfíVelS com a· reãlidade do mercado e de
acordo com padrões e preços efetivamente- praticados_ pelos
concessionárioS. - - - -

vimento Económico e Social (BNDES); OS.dirlge-nt_e-s--da~co~
mercial Zanatta confani que n·a região" de Joinville e Blurnenau, norte de Santa Ca'tarJria·, algunS "triàdeiielioSQ!le "adqUiriram tratOrés, por meio. de consórcios, fõúliiúepentinamente
impedidos de trabalhar pelo Ibama, a pretexto de que desma·
tavam a Mata Atlântica.
Referidos tratores, que poderiam ser considerados novOs,
foram colocados à venda- muitos dos anos 1988 a 1991,
na loja de Blumenau, ac~~ndo-se um, de!~~~ com_ 36 horas
- a fifi de suprir as necessidades do mercado local, manter
as lojaS e-os vendedores em atividade. Na lOja:cte--JoinVille;
foram comercializadas 6 unidades, e uma na loja de Blumenàu. ·
Todos esses tratores forai:n destinados~ ag_ri_cUltores que antes
possuíam micro tratores Tobatta, dispostos a aumentarem sua
produtividade e produção.
Co-mo informa a -empresa' ao Diretof: de Operações da
Finame, os negócios realizados foram sempre transparentes
e lícitos, posto que ·os adquirentes _conheciam a origem 4os
tratores· e concordaram plenamente com as 'operações realizadas, com inteira boa fé. Os dirigen"tes da Zànaitã ádmTtem
que, para a comercialização, foi emitida uma Segu:O.da via
para caracterizar a operação como de equípamento usado.
Sempre de boa fé, Sr. Presidente, S~ Senadoras, Srs.
Senadores, o pequeno agricultor viu nessa prá_tica a "<lpórtuS~gere, ainda::oo estabelecimento da eq-uivalên~Ía de Pr~~
nidade de adquirir um trator para melhorar padrão e desemdutos, que garante ~o agricultor maior tranqüilidade na liqui~
penho, pois estão todos trabalhando e alguns até arrendaram
dação de seu débito, prática que já é adotada no sistema
áreas maiores de terras com o objetivo de ampliar a sua p-roduTroca-Troca, estinitilado pelo Governo de Santa Catarina.
ção. Não pode este agricultor sofrer-punições pelo fato de_
Propõe o financiáménto com base nas notas de vendas dos
ter concordado em financiar como novo um equipamento_ que
fabri.cantes, pois cada indústria tem uma margem de lucro
só formalmente não o seria.
e~tipülada pelas associações de marcas. No caso dos impleSe a Finame exigir a liquidação antecipada dos débitos,
mentes agrícolas, a margem praticada é de aproximadamente
esses pequenos agricultores não terão ·condições de fazê-lo.
35% sobre o preço de custo/fábrica.
A Com-ercial Zanatta não fugiU ã sua parcela de _responsaObs.erva a empresa, na sua carta ao Diretor de Operações
bilidade, assumindo compromisso perante "O BNDES de dar
da Finame, o papel importante que poderia ser desempenhado
garantias adicionais às operações questionadas, como aval ou
por uma comissão "regional, Com a particípação do Banco
fiança, fica-ndo, portanto, coobrigada com os atuais devedores
do Brasil, que, como principal agente financiador. estaria ciene avalistas.
te das normas de comercialização e dos preços praticados
Na Carta ao dirigente da Finame, a empresa advertiu
no mercado. Adverte que, no caso de tratores e máquinas
ser notório que todos os concessionários de máquinas e-equipaagrícolas, seria conveniente estipular os valores_ com base na
mentos agrícolas usam de toda a criatividade para vender.
capacidade e potência de cada equipamento.
Admitem os empresários que, ãs Vezes, os coilce~isionários
de máquinas e equipamentos agrícolas recorrem ·a práiicits
A Comercial Zanatta-deStã.ca, ainda, que, durante oS-.
que podem se chocar com as normas técnicas· -estabelecidas- trabalhos dos auditores da Finame, a empresa revelou presteza
pela Finame. Todavia, forçoso é reconhecer que tais práticas
e absoluta transparência, não dificultaridO e nem fraudando
movimentam o comércio de referidos bens no Brasil, procudados ou documentos importantes para a conclusão daquele
rando contornar o grave problema de descapitalização, que
levantamento técnico. Em face de uma tradição de seriedade
ataca concessionários e iigricultores, em decorrência da crise
nos negócios, a empresa catarinense solicita do Diretor de
econónúca.
-opetãções da Finame sua compreensão, advertindo que uma
eventual punição a clientes ou à e-mpresa determinará a sua
O que sustentam oS empresários catarinenses; Sr: Presiinsolvência, infligindo mais um problema social a uma região
dente, srs e Srs. Senadores, é que tais prátiCas de comerciaque sofre as conseqüências do desemprego de 8 mil mineiros.
lização-podem ser perfeitamente tOlcrãdas desde QUe não des-
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Daqu-i desta-tribuna, dirijo veemente _apelo à Finame
e à alta direção do BNDES para que eXamíUe com cuidado_
esse problema que surgiu na coniercialização de tratares e
implementas agrícolas usados naquela regiãq de Santa Cata~
rina.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porte]la) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL ~SE. Pron~ncia
o seguinte discurSo.}......: Si. President-e c Sr:s_, SenadoreS;, r~tor~.
nando de uma víagein que fiZ ·ao exterior~ 'qUindó ainda me
encontrava no intcfio_r _da_-Bahla; n-a seiriâna pass-âda, em
função de um comPromisso público que~ tLou_vera assumido
anteriormente, recebi do Gov-ernador dç S~~gipe um convite
para participar, ilõ Palácio Olímpia Campos, da solenidade
de entrega da comenda da "Ordem do Mé_ri1Q__ Aperipê", a
mais importante do Es(ado, e"m ccrimôitia'p'or S. Ex~ presidida.
Esta comenda, que tem a denominação de um dos nomes
nativos de maior importância histórica na colonização de Sergi~
pe, o valente Cacique Aperipê, nos anos de 1500, quando
da conquista da antiga -capital de Sergipe, D~El Rei, foi criada
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e empreendimentos. como já sobejamente o demonstraram
tantos homens da ciência. A educação exige altos investi~
mentes e principalmente definição política como Prioridade
real.
_ __
_
__ ComO parte ihtegráõte da região mais pobre do País o Nordeste- Alagoas detém, a exemplo dos outros estados
nordestinos, altas taxas de _analfabetismo, evasão e repetência.
Seguramente, no espaço regional, a melhoria do sistema de
e:ducação não é_ tarefa que dependa única e exclusivamente
de um esforço setorial, no caso apenas as_estruturas técnico-administrativas-educacionais:
Muito pelo contrário~ a maioria dos problemas que _enfrentamos advém de causas mais amplas e complexas, relacionadas tanto com a permanência de estruturas conservadoras
quanto com as transformações sociais_ e económicas que se
processam em nossa sociedade, notadamente no campo, mercê da penetração do grande_capital na agricultura, com sua
conseqüente modernização.
Tais transformações, longe -de beneficia~ as populações
rurais, as penalizam de tal modo que o .assalariamento temporário, a utilização do trabalho infantil nas unidades, de, produção _familiar e a migração para os centros urbanos passam
para agraciar pessoas ilustres que prestaram relevantes servi-_
a ser única alternativa que lhes resta. A educação é um luxo
ços ao Estado, ou se destacaram na cultura, nas letras, nas
para as famílias mais pobres.
-artes ou na vida pública.
Somado principalmente à falta de uma política de educaLamentei muito, Sr. Presidente, não ter podido campa~
ção e de urna prioridade de governo que inclusive valorize
recer a esse ato solene, como gostaria, devido às razões antes _ o magistério, este é o conjunto de fatores que explica a baixa
apresentadas, pois o agraciado é uma per~o_f!_alidade de _minha
escolaridade de nosso povo, bem corno os altos índices de
grande e..stima e admiração, e_a_q~em Sergipe deve grande
evasão e repetência. Mas este é o contexto a partir do qual
reconhecimento pela atenção com que sempre atendeu às ne~
as açõe~ educ_açionais devem ser dirigidas, fic_ando evidente
cessidades e pleitos do Estado das duas vezes que foi ministrO.-- que os caminhos da democratização do ensino b~siço. possam
Trata~s_e do ex-Ministro e empresário Angelo Calmon
ser acompanhados por outras medidas corno saúde. habitação.
de Sá, que recebeu a comenda da "Ordem do_Mérito Aperipê"
trabalho, alimentação, que possibilitem a melhoria das condi~
das mãos do Governador João Alves Filho, e perante uma
ções de vida da nossa população, sobretudo a do sampo.
solenidade muito concorrida, da qual participaram políticos,
Durante_as nossas gestões à frente do Governo de Alagoas
empresários e figuras expressivas da sociedade, que comparelutamos com todas as forças para vencer essa espécie de fatalis~
ceram para cumprimentar o novo comendador da Ordem pela _mo social, presente nas elites e na própria população penalidistinção recebida e confirmar ao Governador o mérito -da
zada, de que é impossível melhorar a educação e torná-la
escolha, pois o o-r:-Ângelo Calmon de_ S_á:é \!ma pesso~ muito
acessível a todas as_ familias, independente de sua condição
querida em Sergipe, onde tem prestado inestimáve-Is serviços.
social. Não desanimei com os escassos recurs_os_estaduaisDesta tribuna do Senado, Sr. PreSidente, quero enviar
naquela época ainda sem os benefíçios da Lei João Calmon
ao Dr. Ângelo Calmon de Sá as minhas congratulaçóe~ pela
- e, com insistentes gestões_, quase sempre atendidas, jurto
homenagem recebida, lamentando nã() ter podi~_o- abr_açá~lo
ao Governo Federal, e execução de ações concretas.e.decididas
na ocasião, pelos motivos que lhe transmiti, quando com ele
procuramos dar solução a essas tradicionais anomalias.
me encontrei no interiOr da Bahia, e ao Governador João
Integramos esforços dos vários níveis e setores, multipliAlves Filho os meus cumprimentos pela feliz iniciativa de
camos os pequenos recursos, minimizamos no limite do P?SSÍmanifestar a esse ilustre baiano o reconhecimento e a gratidão
vel a tão danosa influência polífíca. valorizando a admmis~
do povo sergipano, simbolizado na alta condecoração com
trªção escolar. As conquistas salariais obtidas pelo magistério
que o Estado de Sergipe distingue os seus grãndes beneméritõs
superavam a maioria dos Estados da Federação, inclusive os
e os benfeitores da sociedade.
mais ricos, e até em muitos casos o doS professores das univerEra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
sidades federais, pois entendemos que a justa remuneração
do professor é condição primordial para se iniciar qualquer
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo .a
trabalho de resgate educacional. Expandimos a rede supletiva
palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy._
com quarenta e três Centros_de Ens_ino Supletivo no interior
e a rede pré~escolar, que foi estendida a todas as regiões
O SR. DIVALDO SUARUAGY (PMDB -AL- Pronuncia
o seguinte discurso.) :--Sr. Presidente, S~ e Srs .. Senadores,
geo-educacionais.
Batemos um recorde de construção de salas de aula é sabido que não _se constitui nenhuma novidade afirmar qUe,
entre as necessidades sociais básicas que justificam a existência
um mil e seiscentas- o maior alcançado em todos.o_s tempos,
ressaltando que isto só _foi possível graças à intensa particido Estado, garantindo seu processo produtivo e o bem~estar
pação das Prefeituras Municipais e das comunidades na cons~
de seu povo, destaca-se a educação. A melhor maneira de
trução de novas escolas, empregando mão-de-obra local e
se promover o desenvolvimento ec_onômico de um país e a
barateando os custos. Criamos um calendário escolar e realizamelhoria da sua população, é o investímento_n3_educação;
mos uma chamada escolar que estirilulou os pais a matricunão a aplicação do capital físico traduzido em grandes obras
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larem seus filhos em todas as regiões. Em decorrência, nOs
antes noventa e seis municípiOS- aia.goanos aumentaram substancialmente os índices de matrículas. Através da Secretaria
da Educação o Governá de ATãgoas se fez preSeriie na zona
urbana e na zona rural dos municípios, Seril disCríffi1riaÇão
de tamanho, de situação eConómica ou de cor partidária e invoco o testenlunho de ferrenhos adversários políticos que
se pronunciaram na o-casião Sobre o tratamento igualitário
que receberam ao longo de meu Governo.
A meta de mais e melhor educação foi buscada em continuidade a trabalhos desenvolvidos por alguns antecessores
como Luiz Cavã!Cinte, Lameriha Filho e Afrânio Lages. Ternos certeza que se não conseguimos superar óÇgtandCs ptoblemas~ pois a magnitude deles exige várias -a-dministrações,
mudamos para melhor o panorama educacióllcil do Estado
de Alagoas, recebendo elogios de órgãos federais como o
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que·dest(.lcou Alagoas como exemplo para todo o País de iniciativa e· coragem
patriótica em lutar para o acesso da população à educação
básica. A melhoria substancial das taxas de escolarização e
a ultrapas;agem de Estados como Bahia, Rondônia, Piauí
e Maranhão, três anos após, deixando para trás a triste hegemonia do analfabetismo brasileiro, é resultado desse gigantesco esforço de alfabetização concentrado no Projeto Alagoas.
- -- - --- -Lamentavelmente, essa maneira de perceber o relevante
papel da educação na sociedade não for seqUenCiãdci-pelos
que .vieram, principalmente no período do Governo Collor.
que se arrogou a inglória tarefa de desmantelar toda a estrutura administrativa do Estado e jogar fora as conquistaS que
tão arduamente sucessivas gestões govemariicnúi.is seus idealistas funCionários públicoS Conseguiram conqUistar ao lõõgo
dos anos.
Como conseqüência,- Os proDlemas que Alagoas enfrenta
hoje são muito mais graves qUe nO paSSado. É verdade quea conjuntura brasileira piorou, Sobretudo após a passagem
do mesmo furação, que tantos males acarretou ao povo alagoano, pelo Palácio do Planalto. E na parte a que nos- referimos
- a educação- , o Estado viu tomar vulto velhos fantasmas:
a má qualidade do ensino·, a falta de vagas nas escolas, altos
índices de evasão e repetência; de analfabetismo. O total descaso para com a educação refleteRse muito hem _em apenas
dois exemplos: na precaríssiiriã rede de prédios escolares do
Estado, em sua maioria não resistindo a qualquer inspeção
escolar ou de órgãos sanitárioS, e nós índices salariaiS--dos
professores, que a partir da administração Fernando Collor
estiveram invariavelmente todà_s os anos em greve devido ao
salário que o Estado lhes oferece no final de _cada -mês. A
interrupçãó sucessiva do calendáriO- eScolar prejudica as famílias mais carentes que não podem transferir seus filhos para
as escolas particulares, hoje com preços inacessíveiS_ até pãra
a classe média. E a qualidade de ensino jamais será ã.lcançada
enquanto persistir a desmotivação de professores, técnicos,
especialistas e demais servidores. O achatamento salarial imposto ao funcionalismo público alagoano em geral, e ao_ magls-:
tério em particular, contribuiu enormemente para a destruição
da escola pública assim corno para a de outros se tores básicos
da administração pública de Alagoas.
Acredito firmemente qUe a melhoria do- ensino e da escola
pública em Alagoas, além da autonomia financeira das unidades, somente se dará quando os seus agentes - professores,
técnicos e especialistas - , readquirirem seu lugãT -na sociedade, percebendo remuneração mínima condigna, recebe[)dO
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treíÍlamento, reciclagem e avaliação constarites, uma particiR
pação maior dos estudantes e dos pais na vida escola, permitindo assim uma postura de_ vanguarda, como preconizava
Anísio -Teixcíra, grande educador brasileiro e inspirador do
lnaior compfexo educacional de 1~e zo graus da América-Latina, o Centro Educacional de Alagoas, coni cerca de vinte
mil usu_ários, hoje relegado a completo abandono.
Falo de Anísiõ Teixeira porque sUas lições são cada vez
mais atuais para nós· ria defesa da educ<iç_ão permanente, na
reciclagem constante, ·no suprimento coflt forma de estimular
e atualizar os anin:f3.dores pedagógicos e os agentes da educação. Quahto potenCial ê desperdiçado el}l unidades de ensino
superior cOmo a Unlv~rSidade Federal. de Alagoas, o Centro
de Est!JdOs Superiofes de Maceió, as Faculdades do interiOr
em Penedo, Arapiraca e Palmeira! -.Todas prontas para
_serem acionadas num programa amplo e permanente de treinamento do magistério para a rede oficial, estadual e muniCipaL
O aprimbramêritO ·máximo dos recursos humanos, assim
como os físicos e finã.nceiros, é fundamental para compatibilizar as disponibilidades sempre insuficietHes com as necessidaaes vitais do setor. Não se pode aceitar um abismo entre
escola pública e escOla privada, permitindo aos-mais abastados
uma "educã:ção de prlin"eira qualidade e aos mais necessitados
uma educação ruim, longe de responder, de forma sequer
raz-oável, às necessidades da sociedade e de levá-los a aspirar
a melhores condições a_e vida. Alagoas precisa urgentemente
resgatar a qualidade da escola pública e restabelecer o que
já_ houve no passado - um exemplar sistema estadual de
ensinó. Num EstadO cOm tão graves problemas sociais coi:no_
A)ig~a~, -e-com uma- perversa ctH).çentração de renda, somente
com a democratização da educação, com a oferta de um ensino
de qualidade nas escolas oficiais, ·estaduais Oii mi.mici:Pãis,responsáveis por mais de setenta por cento das matrículas,
desníveis existentes na proporção em
poderem-os encurtar
que oferecermos opo-rtunidades a uma população cada vez
mais empobrecida. :t o primeiro passo para equacionarmos
nossos gigantescos--problemas, em busca da construção de
uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Profundamenté preocupado com as dificuldades que atravessamos e com as danosas repercussões que pesam na juventude hoje e sobre as gerações futuras, irreversivelmente prejudicada caso não se reverta o quadro atual, conclamo uma
união de esforços de todas as instituições e pessoas comprometidas com o desenvolvimento do Estado e o bem-estar de
sua população, em busca de um projeto de educação para
Alagoas em que as ·aÇóes educativas se façam de ~orma inte--:-_
grada. - - Muitas ta-refas concretas devem ser imediatamente asSumidas para dar solução a esses problemas que a educação
-alagoana enfrenta e, sobretudo, para não agravar ainda mais
o desnível social e o fosso de oportunidades entre ricos e
pobres. Nada de soluções mágicas nem projetes mirabolantes
e inexeqllíveis, mas siln medidas práticas e eficazes.
Uma delas_ é que não -é admiSsível criar novas escolas
em _qualquer parte sem dotar as já existentes das condições
mínimas de funcionamento, da instalação física adequada ao
simpre-s giz, ao elementar material de consumo, à regular distribuição da merenda escolar. Adotar uma política corajosa vi~
sando reduzir o analfabetismo - pois erradicá-lo é quimera
- , desenvolvendo os serviços de educação supletiva aos adultos. Estabelecer um pacote de materíal didático de forma
a não penalizar as famílias carentes impossibilitadas de adquio
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rir em tempo hábil livroS e cadernos para seus filhos. Medidas gradas entre si e que reflitam a vocação, as reivind~cações
maiores, a unidade e a diversidade da sociedade alagoana.
simples que priorize·m. o- fuil.ció!'fa-m.entO da escola atendendo
Dessa maneira, todos__nós, além de cumprirmos a missão
os requisitos mínimos exigidos pela legislação.
e as r~sponsabi1idades que temos com nOsso povo, .esta_remos
Proponho~me paralelamente a dizê r que, ao lado desses
medidas, indispensáveis para suprir a grande defasag6ri1.-exis:. respondendo aos desafios e às exigências do difícil_ máme.nto
.
tente entre a oferta educacional e a clientela escolar em baseS alago_ano.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
de efiCiência ê qUàlidade, não se poderá' disPor apenas cte
métodos tradicionaiS.
O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) - Concedo a
Não se melhoram as árvores cuidarldo apenas das raízes,
ou só do tronco, das folhas e do_s_frutos OU de determinados palavra ao Sr. Senador Luiz Alberto de Oliveira.
ramos. Os meios tradicionais~ qUC não--devem deixaT -de Ser
O SR. LUIZALBERTO OLIVEIRA (PTB- PR: Ptonunutilizados c_om_eficácia', hão resolverão SOziJiho.s, à velocidade,
o. grande número de dificuldades do setor\e~ducacio_nal e deve~ _ci_a .o seguinte discufso.) -Sr. Pre~idente, Srs. ~enadores,
rão ser suplemen.tados por algo concebi'do à base de equipa.: o Diário Oficial da União acaba de publicar, para· júbilo de
mentes eletrónicos e dó:\ t~nologia mais Il_lodei"na, capaz de
grande pã.fte âa população de meu Estado, o Paraná; a Portaatingir uln universo muito maior da sua -Çlíenteia;
repetir,- ria n9 804,- de l2 de maio de corrente, pela qual o Ministro
com precisão e incansavelmente, ens"inarti~Ptos-·oonsolidados,
Mun1io Hingel, da Educação e do Desporto, cria u~a comispois só assim se torna possível chegar a "cidades, vilas e regiões
são de alto nível incumbida de proceder aos estudos necesmais desassistidas,- professores com as·tarefas mais·n-õbres
sários ã viabilização de uma universidade federal em Cascavel,
de identificar inteligências, interagir nó plano de relaciona~
no oeste do Estado.
mente humano e destinar tempo a ·atiVi'dades criaâõi"as de
Quero aproveitar esta excelente oportunidade para rennovos conhecimentos, métodos e técnicas. Atuahp.ente, turder, o que faço com muita alegria,- minhas maiores homenamas e mais turmas chegam ao final do 19 ou 29 grau com
gens ao Ministro da Indústria, do Comércío e_1'urísino, o
deficiência de conteúdo dada a difiCUldade de:_ profesSore_s eril
ilustre Seilador" José Eduardo Vieira. Paranaense muito sensível aos problemas do Estado, -ele juntou-se a riós n·a· grande
disciplinas básicas. E a situação fiéa · Ii:üiís~- difí~il qua~do se
afasta de Maceió e se aproxima das regiões geo-educaciOnaiS tarefa de convencimento do GoVerriOFederal da necessidade
do sertão, do norte, do agreste.
.
__
. Qe se dotar, o mais. rapidamente possível, àquela região de
É num insti"U:iilento novo, a TV Educativa, cujos primeium estabelecimento de ensino de terceiro grau federalizado.
A situação do ensino superior em meu Estado é atípica.
ros passos iniciei a 12 de outubro de 1984 e inexplicavelmente
estacionada, sem o menor avanço desde que deixei o Governo· O Paraná apesar de ter, na sua capital, Curitiba, a universidade
em março de 1986, que vejo um ValiOso instrunientô qUe
federal mais -antiga do País, conta; há muitos anos; apenas
não pode ser deixado _de_ lado na busca.de melhores 4ias para
com-ela, embora funcione na cidade algumas outras universia educação em Alagoas.
_
dades privadas.
exercemos o: direito legíth:n? <?~ C?mpa~
Não que seja Uma varinha mágicaonem a petlra filosofal
ração veremos que outros Estados foram melhores. contempara solucionar todas as questões dífíceiS-COm que nos- defronplados no setor. Mitu1s Gerais,-por exeJ!lplo, tem se_is universitamos. Mas ela, aparelhada, com uma boa equipe técnico-pedades federaís: O Rio de Janeiro tem quatro e__São Paul_o
dagógica e valendo-se de experiências bem sucedidas em outem duas. O Mato Oro;sso, além daquela que fufíCiõna eih
tros Estados, será uma poderosa auxiliar que, através de um
sua capital, Cuiabá, tem em torno de cinco ou seis campuS
trabalho conjurito e harmonioso, ajudará _a dar o salto qualitaavançados, nas suas diversas regiões.
.
tivo que o nosso processo educativo prectsa e exige sem proO ensino de terceiro grau, entre nós, era tão precário
que lá pelos idos de 1972, o Secretário de Educação e·Çultura
.
crastinação.
Finalizando, quero afirmar que só teremos êxitO na·recudo Estado, Dr. Cândido Martins de Qliveira, diante- da carênperação da educação em Alagoas se despertarmos todos para
cia que se agravava cada vez mais~ decidiu, embor'!_ ~e_uS __r~cu!
a magnitude do problema e se houver um planejamento mais
sOS fossem escassos, criar· três universidades est~dUais, em
amplo, unindo os esforços governamentais cõm as forças Vivas
Londrina, Maringá e Ponta Grossa.
.
da sociedade, sem exclusão de nerihu-m setor responsável.
Esta solução foi, apesar da utilidade dos novos estabeleciSe tivermos decisão política das autorida,d-es responSáveis COmentos. apenas o primeiro passo, pois o Estado se ressente,
mo marco inicial para a implantação de uma efetiva política
e muito, de outras unídades_federais de ensi"Q.o superior. Quero
lembrar, e isso está plenamente assegurado na ~onstituição
educacional.
Se usarmos de todos os meios educatiVos diSPoníVeis,
de 1988, que cabe ao Governo Federal a respoonsabilidade
desde a escola até os recursos naturais de cada região, incluinpela implantação e operação das universidades. As verbas
do os meios de _comunicação, fazendo_ !:l:m esforço especial
do Ministério da Educação e·do Desporto são, evidentemente,
para adaptar os programas escolares à,s necessidades dos grumuito maiores para o atendimento o mais completo possível
pos mais desfavorecidos, que constituem a esmagadora maio·
das necessidades do setor.
ria da população, favorecendo e renovando os diversos ramos
Reconheço, e disto não posso acusar o Governo Federal,
do saber e estreitando os laços entre_ o ensino e o mundo
que já houve uma tentativa de federalização das universidades
do trabalho.
estaduais paranaenses, que não obteve êxito, não por complicações burocráticas legais no Ministério da Educação, mas
Se, em nível de política educacional;forem definidas,dire:apenas por falta de decisão e de_interesse polítjcó âO governo
trizes claras para o ensino de 1-? e 29 graus- e por que não
do meu Estado. Se a pressão, à época, tivesse sido maior,
de terceiro grau? - em Alagoas, e enquanto componente
se houvesse mais empenho dos detentores do n:tandg no ~":lá
de um planejamento mais amplo, tal política, a ser liderada
cio Iguaçu, o Paraná teria conseguido concretizar"seu objetivo, 1
pelo Governo do EstadO e coadjuvada pela Universidade Feseu sonho.
1
deral de Alagoas, seja amplamente discutida, com ações inte-
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q panorama do _ensino universitário no Estado moStra
uma razoável eficiência das -cscolãS estadUais, Uma reduzida

·r"elevo é constituído~ em sua maioria, de áreas planas, cntrecortadas por espigões:s~a,v~s. sob aJorma, de colinas e vales

presença do .Governo .Federal, com apenas a universidade

onde correm aflueç.t:es _dos rios da regitj.o,_ uma das grandes

de Curitiba, um índice de participação multO pequeno para
a população paranacnse principalmente se·estabelecermos.a
inevitável comparação com outras unidades da federação.
Existe, ainda, no Estado algumas, p_9_ucas escolas superiores privadas, isoladas, mas as necessidades da júventude,
principalmente aquela juventude que almeja alargar seus horizontes através do ingresso no terceiro grau da educação, são
muito maiores. Ela exige, e o progresso recomenda, que novas
unidades educacionais ~LJpcrióres sejam,prontamcrife implantadas no Paraná.
·
,
~
Por volta de 1988, o.Ooverno do Estado, numa -mãnobr~
tipicamente política orientãda' pcolo enião~GOv~rllã.dór Átv'ai-o
Dias,_ criáu, -no papei; dUaS -nOv:is universídaâes estaduais.A do Oeste do Paraná e do Sudoeste. Elas foram anunciadas
apenas para dar uma satisfação polltica às populações destaS
duas importantes reg!ões._ F_oram apresentadas como prontas
para ministrar os cursos mais baratos, não~queles que poderiam suprir de novos profisSio-nai~ o carente.mcr.crido de trabalho daquela Zona. Não teriam cursos úe_ t!ng~nh~ria, de qual~
quer especialidade, agronomia, muito útil p_ara- o·-OCSte e O Sudoeste, _e. nem medicina, que poderia mandar· mais uffiã,
boa quantidade de proffssionais da árcã de- salí.çlc -Par3 ummercado muito necessitado deles.
O Oeste do Parailá cresceu muito a níveis realmente impressionantes c estimulantes. A ddacle de Cascave-l, por exempio, hoje uma metrópole interiorana, comporta, sem favor
algum, uma.grande universidade fed_eralizada, que ateildcria
~ expecta.tfvas ~e milha~ês-deJ9veqs-do-s mUJiiÇípios \·izinhos-,
Já que a ci,d_a~e é pólo, e uma das únicas. cidades_ grandes
deste País 1 ,que ultrapassaram os limites_da provincianismo,
que não tem _uma universidade.
·
Quero lembrar, por ~er oportuno neste 'nlomento, .. q~eas sociedades contemporâneas ou em dcscnvolvini.ento, industrializadasou em processo de industrialização, ou aind&. rura_is,
estão senUo dirigidas cada vez _mais por tecnologias em rápido
desenvolvimento aplicadas aos meios de produção, troca, comunicação c j:tábitos sodais. O acesso ao conhecimento-.- nemtanto o ·que provém da sabedoria e do aprendizado herdados,
mas conhecimento novo explorado de maneica a dar forma
ao ambiente- humano, é fmi.damental para esse propósito".
Estas considçraçóes, que se aplicam totalmente_ às necessidades do ~araná, são do conhecido educador inglês, professor
Frank Thistlewaitc, quando vice-reitor da universidade- de
East Anglia.
Não se pode, e não se deve, ignorar que no Oeste do
Paraná estão ocorrendo de forma acelerada grandes e importantes transformações sociais c económicas que CSfão a exigir,
cad~ vez mais, novas tecnologias c novos conhecimentos, necessidades_que reclamam e exigem ensino superior profissionalizante e _continuado dirigido -principalmente a atender às
carências assirialadas na região.
Apesar de todas as promessas de todos os governos, as
regiões Oeste e Sudoeste ficaram completamente esqueddas.
Precisamos,.e por isso o Ministro José Eduardo esteve conosco:
muito empenhado em conseguir, aquilo que hoje parece ser
uma realidade, superar a in~rcia educacional da União noEstado. Pof causa dela, e apenas por ela, volterrios a Cascavel,
cidade sede da região Oeste, responsável pela produção de
cerca de 26% da produção de grãos do Estado, centralizando
uma região que engloba 36 desenvol_vidos municípios. Seu

razões para o suce~S9.cla.s.culturas_agríc_olas ali implantadas.
Su~ população é de-~erca de 200-miLhabitantes e polariza
uma região com populâção estimada em-cerca de um milhão
de pessoas~ Projeçõ:es feitas recentemeqte indicam que na
virada do século Cascavel será a t_er_ceira cidade do Paraná.
É sede ~e uma ce~~rfl! f!grícola con&tituíd_a_ por sete cooperativas singulares,_ que reúnem mais de.4Q. míl produtores rurais. Possui. dois di~t_ritos índustriais e _já aparece como importante centro econóiil;ÍCO. na área do Merç<?Sui; princif>almente
por sua proximidade com a zona fronteiriça. Além disso des-_
P.o.nt~ ~ón:to um do~ ~9V6s pólos cult~rais da região Sul brasilcir~.
, . ..
-Reconheço, pois, se assim mio foss_e estaria cometendo
u_ma injus_tiç"!, os e_sforç.Os.que_vêm s~ndo ·feitos pela Universi.dade Federal do ~a_raf!á, .a mais antiga do Bras H. na ex_ecuçãu_
de seu programa de irt~eriorização d~ atjvidades . .O primeiro
passo foi,a instalaçãq ,de_um Centro de, Biologia Marinha,
em :PoMa,l do Sul, no município de Paranaguá. Nos últimos
meses quem ganhoufÇ)i_ ~alotina, no extremo q~s_t~ do Estado,
-com a implantação_ de um campus avançado.
. Qu_e~C? lembrar P9f uma questão de justiça que o Paraná,
diante da.falta de pres_ença da União, viu-se obrigado a enfrentar e. tenta,r resolver o_ problema e por isso é hoje um dos
estados que possui o mâior número de universidades estaduais.
São quatro, compre~~~endo 11 faculdades isolad,as, que o ferecem 168 cursos abr<;~-n&endo todas as áreas dQ ~onhc.cimento.
O Paraná _gastou Çlp, ~Q92 com ensino superior mais de_ 63
milhões de dólares,.Q .que representa oito por cento de sua
r_eceita tributária.
_
Os recursos do Ministério da Educaçã"o- ap-licados na Uni~~~~i_dade do Par~n~ ~~'!. ~astante infe~iorcs aos aplicados cm
outras unidades da feçieração, bastando me.ncionar Minas Oerais, com 740 bilhões_ de cruzeiros; Rio de Janeiro, com 646
bilhõeS; RiO Grande ~ao S_ul, com 4Õ9 bilhões, para apenas
226 bilhões no Paraná.
A demanda pel~.e.nsi.no superior no ~staçlo _é_muito g~ande. Em 1990, segund9 dados de IBGE, foram oferecidas apcnas 30,_616 vagas para um total de 120.083 inscrições.
Ao concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em nome
da população de meu Estado_, s.olicito a inclusão nos Anais
de~ta Ca~a de um _v_oto de aplausos e agradecimentos, ao
Ministro daEducaçã<? e Desporto, o professor Munlio Hingel,
ao MiniS!ro_José Eduan;lÇ> Vieira, meu amigo c meu grande
parceiro na luta para ,d,otarmos o Oeste do Paraná o mais
rapidamente possível de uma Universidade Federal. CongratuJo-me, igualmente, com os moradores de Cascavel e dos
36 outros municípios daquela região.
Muito obrigado.-.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) pala":~-~ ao nobre Sena9or Ronaldo At:_asão~~ _

Concedo a

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
oseguinte.discurso.) .;_;-Sr. Presidente, Srs. Senadores, assuffio
mais uma vez a tribuna desta Casa, para levar ao conhecimento
dos meus pares e da Nação os esforços concentrados das classes
eni:PI-Csarlã.l, política e governamental da região amazónica,
no sentido de buscar as soluções para o seu desenvolvimento.
Não posso e não poderia deixar de registrar nesta oportunidade os nossos parabéns pela brilhante iniciativa das entídades patronais dos Governos Federais do Brasil, da Bolívia
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e do Peru, no sentido de realizarem o Seiriiii.ário Tntei"na:donal
de Integração, no último final de semana na cidade de Porto
Yelho-RO.
Os povos brasileiro, peruano e boliViano, representados
naquele evento por suas autoridades, asS:iStiam às maís importantes disc_ussõcs relacionadas com a inkgi":iÇão triparti te, fun-
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O movimento empresarial qt.ie acabo de assistir durante
esse seminário foi na ·verdade o maior já realizaqo na história
da região e já nesse mOmento conta co.m a adesão da classe
ernpresáfial pCruana e· boliviana e de seus respectivos governos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos daqueles que aci-editamos que o progresso dos próximos 50 anos se -dará na
damentados nos aspectos sócio-econômiCOS-=-culturais.
Por inúmeras- vezes- esses países irmãos sentaram à mesa
·área do Oceano PacífiCo. O progresso virá do Oriente, sobretudo dos_ t~gres asiáticos, países superpopulosos, que resolvede conversações para -debater o fortalecimeh_to da ·região no
contexto internacional.- Durante esse~ encontros .e eventos,
ram seus problemas JU.ndãmentais e que, agora, tomaram a
vasto material foi gerado, etapas foram vencidas; porém, o
decisão de serem as mais importarites potências industriais,
momento passou a exigir uma ação mais detiva ·por· parte · com crescente expressão de qualidade.
· Essa integração entre o Oceano Atlântico e o-- Vãc:ffico
dos governos desses P_afs_es em quest:lo, qUanto· o qUe fora
estabelecido em tratados e acordos, ffi"<;~.S que, no entanto,
é hoje de grande importância para o Continente ASiático,
sequer foram colocados em prática, ihtérfe-rifidõ ifo processo
que deseja ter acesso mais barato a outros mercados. enquanto
de integração Brasil/Peru/Bolívia, perdurando, assii'll, b'isola~
o Brasil, por se destacar como um grande celeiro de pro-dução,
menta dos povos ocupantes da região a-rii.ã:iónica, ·no"q"Lie se
de vocação alimentar do mundo, bem demonstra a perfeita
refere à área fronteiri.ça desses países.
combinação de interesses recíprocos.
Vejam, Srs. ~enadores, a Amazónia Ocidental e particu~
A bem da verdade, cada povo terá de procurar o seu
próprio caminho, as nações subdesenvolvidas nãQ podem eslarmente o Estado de Ro.ndônia estão vivedciando um estado
perar muito da cooperação das nações mais ricas. Afinal~
de crise e estagnação jamais -visto na história. Entendemos
sãO competidoras no mercado mUndial, sendo os seus obie~
que se o Brasil não ocupou nem aproveitou est-ª-_ e.Spaço ~
a Amazónia~ e sendo hoje o planeta Terra uma ãldela global,
ti vos antagónicos.
Portanto, o que acabo de assistir nesse sein.in~rjo foram
não pode o Brasil guardar aquela reserva territorial como
as nações em desenvolyimento, r~prêsentadas pelas classes
se fosse um depósito bancário, rendendó juros, para um futuro
empresaria"is, políticas e governamenta_i_s, do Brasil/Peru/Boremoto e aleatóriO.
lívia, formular os seus próprios métodos para acelerar o proSr. Presidente, Srs. Senadores refiro-me ao deSenvolvigresso e atingir suas aspirações de desenvolvimento.
mento, ao progresso daquela gente que aii:J.da heroicamente
Sr. Presidente, _Srs. Senador~s. outro assunto relevante
resiste em habitar a _Re_gião, na esperança· do reaqueCüifeilto
discutido naquele evento foi a implantação das áreas de livre
de sua economia, através de pronunciamentos governamentais
comércio dentro de urna perspectiva moderna, institucionae sobretudo da vontade política de seus governantes-, que
devem objetivamente operacionalizar ações, definir ·metas e
lizada, com abertura global com determinação de aproveitar
as Vantagens comerciais como forma de induzir o desenvolcronogramas para suas execuções. Os_ aspectos a qlíe me i'éfiro
vimento regional.
são principalmente, afetos às áreas de pesquisa aplicada à
Sob este aspecto, quando examinamos o Estado de _Ronregião, aos transportes, ao saneamento, ao ·cotnétcio, às comudônia, observamos que Guajará-Mirim, de fato; sempre foi
nicações, à saúde, à eduCaçào e a outras'setOres que· dizem
Uil)...<i7;Qna de __livre COmércio irifor_mal, porém, ;ipesar dOS reclarespeito às necessidades sócio-econôniiCQ-Cultu_r~_is nos três
países, dos governos estaduais e províncias fronteiriÇas;· bem
mOS de seus líderes empresariaiS e políticos, nãO COriseguiu
como. do_s diversos segmentos da iniciativa_ privada.
Obter os tributos essenciais para ser uma verdadeira zona de
Faz~se, portanto-~ mister alertar, aos· atuais governantes,
liVre comércio, pois-nunca houve, por parte do governo brasileiro, a determinação de institucionalizar e operacionalizar
à necessidade de rever posições, que se debrucem seriamente
o comércio no município como forma de obter seu desenvolsobre o problema, porque não temos dúvidas de que será
vimento.
um fato político-social_e económico impOrtante para o·desenvolvimento do Brasil/Peru/Bolívia.
O município de GUaja-rá-Mirim, por õtôtiYõs históricqs
e geopolíticos, tem uma clara voCação para o comérCio exteOs'Estados de Rondón.a e Acre vivertcit;lm eU.fõiiCame-nte
rior, de vez que, o comércio com a Bolívia foi um dos fatores
a esperança do asfaltamento de uma esirada que ligará a
considerados para a assinatura do Tratado de Petrópolis e
BR-364, no Brasil, a um porto peruano. Esta iniciatiVa repreda construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.
sentará uma saída económica mais -viável para atingir o merNaquele tempo já se falava em comércio livre entre Brasil
cado asiático, õnde as perspe-ctivas de um-intercâmbio comer~
·e BOlívia. Comércio esse que se constituiu, ao longo do tempo,
cial se revelam cada vez mais anini.adoras.
intercâmbio natural de bens entre_ os dois países, possibilitando
Se para Rondônia o mar não é mais um sonho, a vantagem
o desenvolvimento económico, até que a burocracia da máquiainda é maior, o inundo asiático fica mais próximo cerca de
na administrativa do Estado brasileiro inviabilizasse a circu4000km e haverá uma economia no preço-do frete considerável
lação de mercadorias através de urna legislação, a qual os
em toneladas importadas_.
empresários de fronteira ficasSem impossibilitados de cumSerá que nós não temos qualidades suficientes para enpri-la. Srs. Senadores, para quem viye em Guajará-Mirim
frentar a realidade ou, aceitarmos como fato inconteste que
o livre comércio significa uma questão de sobrevivência, porsomos absolutamente incapazes de realizarmos a nobre tarefa
tanto~ a regulamentação da área de livre comércio de Guajaráde construirmos tão importante obra de_ redenção de nossa
Mirim, torna~se urgente, indiscutível e necessária para a transAmazônia e do nosso Brasil_.
formação daquela região, do seu povo, em busca do seu destino como centro de comércio internacional.
Excesso de otimismo ou não, empresários, políticos da
região, acham que descobriram o caminho e unidos vamos
Concluo esse pronunciamentO, certo de que a luta vai
à luta.
- continuar, de que as ações de empresários e políticos. irm~-
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nados na causa de redenção social e económica de nossa· Amazônia, encontrarão em no·ssos goVernantes a reSSOIYância das
aspirações dessa gente que se encontra isolada e abandonada,
arrancando-a do marasmo em que encontram pa:ra desenvolver o extremo oeste deste País, cuja presença sempre mar-

cou a nossa grandeza.
Srs. Senadores, termino afirma~do que a_ Amazônia e
o Pacífico são a grande saída,-parte do nosso anúlnhã.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Na presente
sessão terminou o prazo- para apresentaÇão de emeiidas às_
seguintes matériaS:'
Projeto de Lei da Câmara n' 7, de 1993 (n' 3.067/92,
na Casa de origem), de iniciatiVa do Ministério Público da
União, que cria cargos de Procurador do Trabalho de 2~ Categoria e dá outras providéncias; e
Projeto de Lei da Câmara n9 26, de 1993 (n' 2.460/91,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 206 do
Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cógido
Penal.

Os projetas não receberam emendas. As matérias serão inclUídas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência
comunica ao Plenário que não foram designadas matérias para
a Ordem do Dia da sessão ordinária de amanhã, às 9hs.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Lembro aos
Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma sessão conjunta a realizar-se hoje às 19hs, no plenário
da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais
havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão ds 17 horas e 45 minutos.)
ATO DA COMISSÂO DIRETORA
N9 53, DE 1993
Divide em especialidades as áreas integrantes das
categorias funcionais de Analista Legislativo e de Técnico Legislativo.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar, e de acordo com o
artigo 11, parágrafo único, da Resolução n~" 42, de 199!, resolve:

Art. 19 As áreas preVistas no art. 11 da Resolução

n~"

42, de 1993, integrantes das categorias funcionais de Ana_lista
Legislativo e Técnico Legislativo, são divididas em especiali-

dades, na forma do Anexo a este Ato.
. Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1~" de abril de 1993.
Art. 39 Revogam-se as disposições em confiário.Sala de Reuniões da Comissão Diretorã.,- êin 20 de maio
de 1993. -Humberto Lueena- Levy Dias- Júlio Campos
- Nelson Wedekin - Nabor Júnior.
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ANEXO
AO ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 53, DE 1993
I - <:;ategoria: Analista Legislativo, Nfvel III
Area 2- Apoio Técnicà ao Processo Legislativo
Especialidade:
2.1- Processo Legislativo
2.2- Orçamento Público
2.3 -'-Taquigrafia
2A- Biblioteconomia
2.5 -:~Tradução e Interpretação
2.6- Sociologia

Área 3 -.ApoiO Técnico-Admi~istrativo
Especialidade:
3.1 - Administração
Área 4 - Cofltrole Interno
Especialidade:
4.1- Contabilidade
Área 5 - Saúde e ASSistência Social
Especialidades:
5.1-:- Medicina
5.2 -Odontologia
5.3 -_Farmácia
5.4 -Psicologia
5.5 -- Assisténcia SoCial
5.6 -Enfermagem
Área 6- Instalações. Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico
Especialidades:
6.1 - Arquitetura
6.2- Engenharia
Área 7- Polícia e Ségurança
Especialidade:
7.1-Segurança
Área 8- ComuniCação Soci~i~ EventO~ e Contatos
Especialidade:
8.1 -Comunicação Social
I I - Categoria: Técnico Legislativo. Nível II

Área 2 - Apoio Técnico ao Processo legislativo
Especialidades:
2.1- Processo Legislativo
2.-2 . . ,. . Assistência a Plenários e Portaria
Área 3 - Apoio Técnico-Administrativo
Especialidades:
3.1 -Administração
3.2- Datilografia
-Área 4- ContrOle Interno
Especialidade:
4.1 -Contabilidade
Área ~ - Saúde e Assistência Social
Especialidades:
5.1-Enfermagem ·
5.2 - Odontologia
5.3- Radiologia
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Área 6 - I~stala~ões, Equ~Ji.â'?l~n_tos. Ocui:aç_~o- e A_rn-;.
btentaçao de Espa~o :F:tstco e Se(Vlços Ger~1s
Especialidades:
·
6.1 - Eletrônica e Te1ecomunicaç6es
6.2- Telefonia
· ·
63 - Artesanato

0
~~----Art. 2<? Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 3<> Revogam-se as disposições em contrário.
- -S3.la da Comissão Diretora, 20 de maio de 1993.- Humberto Lucena- LevyDias- JúlioCaln-pos- NelsonWadekin
~ !'labor Júnior.
o_

ATO DO PRIMEmO SECRETÁRIO
N• 8, DE 1993
-Dá nova: redação ao caput do art. 39 do Ato n"
10, de 1991, do Primeiro Secretário.

Área 7- Polícia-~ Segurança e Transporte
Especialidades:
7.1 - Segur1mça

7.2-Ttansporte
ATO DA COMISSÃO -DIRETORA
N• 54, DE 1993
A Comissão Diú::tora do Senado F~deral, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, resolve:
"
Art. 1' O parágrafo único, do arf. 67, do Ato da Comis-

são Diretora n? 31, de 21 de maio de_1987,_passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 67 ............... ----------------------------------Parágrafo úniço. A ComisSãO Perm3.nente de Lid~
tação terá até quatro secretários designadoS pelo seu
Presidente."
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Art. 1• O capuiâo aiL 3•do Ato do Primeíro Secretário
10, de 1991, passa a vigorar com a se~inte redação.
.
"Art. 39 A gratificação fllensal integral, pelo encargo de membro de comissão; corresponderá ao valor
atribuído à Função CotnissiOhãda, S:irilbolo FC-5, e será
-deVida ao ~sefVidor que parficipar, no mínimo; de dez
reuniões da Comissão, no mês."
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicaÇão, retroag"iTido seus efeitos financeiros ao dia 1"' de abril
de 1993Art. 3"' Revogam-se_ as disposições em contrário.
Senado Federal, 20 de maio de 1993. -:-Senador Júlio
Campos, Primeiro Secretário do Senado Federal.
n~
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 95• SESSÃO, EM 21 DE MAIO DE 1993
!.1- ABERTURA

1.2.3 - Ofício.
N\' 002/93, de Presidente da Comissão de Educação,

L2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Ofícios do 1~-Secretârio da Câmara dos Deputados
- Ne~~ 187 e 188N3, comuni_c~ndq _9_ ~rquivª-mento das
seguintes matérias:
-- - --- ---Projeto de Lei. do Senado n" 121, de 1991 (n" 3.132192.
naquela Casa), qUe asSegurã a cõntagem~- cori:tO tempo de

.comunicando a rejeição do Projeto de Lei do Senado n9
240, de 1991, que fixa normas para aquisição de merenda
e do material escolar e dá outras providêncíã.s.
1.2.4- Comunicações da Presidência
___ -Abertura de prazo de cinco dias úteis para interposiç-ão de recurso. por um décimo da composição da Casa,
para que o Projeto de Lei do Senado n" 240, de 1991,
seja apreciado pelo Plenário.
- Abertur~ de prazo para apresentação de emendas
aos Projetes de Decreto Legislativo n"' 15 e 16/93, lidos
anteriormente.

serviço no exterior, para efeito de promoção, dos períodos
de afastamento do diplomata. a fim de acompai2_har o __c_ôn-

juge no exterior, sob a vigência da Lei
maio de 1973.

n~

5.887, de 3 de

-Projeto de Lei do Senado N"249, de 1984 (n" 8.508/86,
naquela Casa), que dispõe sobre a transmissão de rnúsi9brasilcira pelas emissoras de rádio.
Encaminhando a revisão do Senado Federal autografas dos seguintes projetos:_
- - - - -- --Projeto de Decreto Legislativo n"_ 15, de 1993, (no
262/92; na Câmara dos Deputados), qUe aprova o texto
do Acordo, por troca de notas, relativo _à concessão de
empréstimos, peJo Fundo de Cooperação-EConómka--Ültramarina, para o financiainento de três projetas ambientais celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Japão, cm Brasília, em 12 de
março de 1993.
-Projeto de Decreto Legis~ativ-o n~· 16, de 1993 (nÇ>
263/93, na Câmara dos Deputados}, que aprova o texto
de Acordo, por troca de notas, que concede status autónomo ao escritório. de representação do Fundo de Cooperação
Económico Ultramariri:3 no Rio de Janeiro, celebrado entre
o Governo da República-Federativa do Brasil e o Gove.rnÇ)
do Japão, em Brasma, em-12 de março de 1993.
1.2.2- Parecer
Referente à seguinte matéria:
Projeto de Lei do Senado n• 240 de 1991, que fíxa
normas para a aquisiÇão de merenda e do material escolar
e dá outras providências.
-- -.o

•

•.

1.2.5 -

Oficio

- N' 025/93, da Liderança do PP, indicando o Sena·
dor Meira Filho como suplente juilto à- Comíssão de InfraEstrutura.
1.2.6- Colnunic3-ção da Presidência

- Recebimento do Ofício n• S/46, de 1993 (n• 166/93,
na origem) da Prefeitura do Município de São Paulo, solicitando autorização para renegociação de Dfvida daquela
Prefeitura junto à Caixa Económica H~deral, para os fins
---que especifica.
1.2. 7 - Discursos do Expediente
·SENADOR NEY SUASSUNA - Importância da
união de liderança da sociedade visando o desenvolvimento
brasileiro.
SENADOR JÚ_LIO CAMPOS ~ Requerimento de
autoria de S. Ex~. que formalizará junto à Mesa, solicitando
informação ao Ministro da Saúde a respeito da propagação
de doenças através da transfusão de sangue.
SENADOR EDUARDO S1JPLICY -·so!ldaiiedade
de S. Ex\ com a Juíza de Direito, Dr4 Deni~e Frossard,
do Tribunal de Justiça do Rio _de Janeiro. Requerimento .
de autoria de S. Ex~ que formalizará juntO à -Mesa, s_olicitando inf9rmações ao Ministro da EducaçãÇ:. Expectativa
positiva de S. Ex• com a indicação ·do Senador Fenando

----------

.~--

464R

Sábado 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

EXPEDlENTE
CENTRO ORAP!CXJ DO SENADO PEDI!li.AL
MANOEl VILELA DE MAGALHÃES
Oirctot.Ocra.l do Seaado federal
, AUAClEL !.)A SILVA MALA
Oirctor ~c:"DYo
CARLOS HOMERO VIEIRA SINA
Olrctor Ad.aiaiatraDYO
l.t:IL CARLOS BASTOS-

giAIUO DO CONOIU!S30 NACIONAL
!a preito sob rGpouabilid.ad.c da Mata do Scuclo Pederal
ASSINATURA5

Se1acstra1

Dae:ror ._duma!
fLORlAN AUGUSTO C::Ol."TINHO MADRUGA
Oirctor MJUlo
--- . .

..........-----~----·----~- _C:S 70.0(Jl,OO
Tiraaem 1.3:10 czeaplarrs

--'=

Henrique Cardoso para a pasta da Fazenda. Desenvolvimento dos projetes de irrigação para o Nordeste. SENADOR MARCO MACIEL- Conclusão da Usina Hidrdétrica de ltaparica e liberação dos recursos para
reassentamento da população -das áreas inundadas.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Situação
atual da malha fe.rroviária brasileira -e definiÇão de uma
'
política para ie!õin.ada do sctor ferroViátíõ.
1.2.8- Requerimento
- N~ 489, de 1993, de autoriad9 Senador Júlio C:3,mpos,
encaminhando ao Ministro da Saúde, i_nformações gue
menciona.

••

l,:l,. 9_ - Comunicação da PreSidência
- TÚminÔ do prazO Sêffi -qüe tenha sido interposto recurso. no sentido de inclusão em Ordem do Dia. do Projeto
de Lei do Senado n 9 92, de 1992, que da nova redaÇão
ao parágra[o 2• do artigo 110 do Código Penal, apreciado
conclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. À Câmat_:a, dos J:?eputados.

·u- ENCERRAMENTO
2.-ATO DO PRESIDENTE N• 325, DE 1993.
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES pERMANENTES

Ata da 95a Sessão, em 21 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos e Nabor Júnior

EXPEDIENTE
OFÍCIOS

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Bello Parga _ Júlio Campos _ Marco Maciel
Benevides _ Nabor Júnior Pedro 1e~xeira.

Mauro

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista de presença acusa o comparecimento de 6 Srs, Seriadores.
Havendo número regime-ntal. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nõssos tr:àbalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura cil? EXpediente.
É lido o seguinte:

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N• 187/93, de 20 do corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 121, de 1991 (n•
3.132/9Z,naquela Casa), de autoria do Senador Marco Maciel,
que assegura a cqntagem, ·como tempo de serviço no exterior,
para efeito de promoção, dos períodos de afastamento do
-diplomata, a fim de acompanhar o cônjuge no ext~rio!, sob
a vigência da L-ei n• 5.887, de 31 de maio de 1973; e
- N9 188/93. de 20 do corrente, com~.mic:ando o arquivamento do Proieto de Lei do Senado n• 249, de 1984 (n•
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·~8.508186, naquela Casa), de 3utoria dÚ- Senador AderbaJ Jure'* ma, que dispõe sobre a transmissão de música brasileira pelas
-emissoras· de rádio.

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin-

ç: tes projetos:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 15,~DE 1993
(N' 262/93, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo, por troca de Notas,
relativo à concessão de empréstimos, pelo Fundo de
·cooperação Econômica Ultramarina, para o financiamento de três projetos ambientais, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Japão, em Brasília, em 12 de março de 1993-

0 ~COngresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo, por· troca
de Notas, relativo à concessão de empréstimos, pelo Fundo
de CooPeração Económica Ultramarina pa!a o-financiamento
de três projetas ambientais, celebrado entre o Governo da
República do Brasil e o Governo do Japão, em Br-aSílfã, em
12 de março de 1993.
Parágrafo único. --Fícãm sujeitos à apiova:ção do Congresso Nacional quaisquer atos que possam reSultar em revisão
do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da ConstituiçãO
Federal. acarretem encargos_ ou compromissos gravosos ao
património ilacioriai.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em Vig-of na data
de sua publicação.
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4. A importância do Acordo formaliza&. por essa troca
de notas reside no impacto não apenas ambiental dos projetes
a serem implementados com os recursos nipónicos, mas também social, representando os mesmos relevante contribuição
à melhoria da qualidade de_ vida das populações do Rio de
Janeiro e de São Paulo. A esses benefícios sorp.a-se o aspecto
econômico da exploração de urna fonte alternativa de energia
como a que será produzida a partir de incineração de lixo
na região paulista.
5. Devo sublimar, ainda, a importância política do presente instrumento, que representã o primeiro comprometimento de recursos de vulto, por um país credor do Brasil,
após as iniciativas do Governo brasileiro para a normalização
de suas relações cOm a comunidade financeira internacional.
6. Em vista do grande interesse do Brasil em poder
i_nici~r. o mais breve possível, as negociações afetas a contratação dos respectivos empréstÍ!UOS e, dessa forma, completar
o trâmite, no Executivo, visando à pronta liberação daqueles
fundos por parte do Japão, permito-me submeter a Vossa
Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Coriirc!sso Nacional, juntamente com cópia do texto em português do Acordo,
a fim de que seja encaminhado à apreciação do Poder Legislativo.
Respeitosamente, Luiz Felipe Palmeira Lampreia,_Ministro de Estado, interino, das Relações..Exteriores.

DAI-DAOC-IIIDPF/MEDA/PAIN-DIMU-LOO-N!l
Brasilia, 12 de março de 199:1.~
A Sua Excelência o Senhor
Yasushi Murazurni,
EinbãixãaOr Extraordinário e Plenipotenciário
do Japão
MENSAGEM No 189, DE 1993
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de Vossa
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Excelência, datada de hoje, cujo teor é o seguinte:
De conformidade com o disposto no_ art. 49, inciso I,
Excelência,
- -da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de
Vossas Excelências, acornj>anliado -de Exposição de Motivos . - Tenho a honra de confinilar O seguinte entendimento
recentemente alcançado entre os representantes do Governo
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
do Japão e do Governo da República Federativa do Brasil,
texto do Acordo, por troca de notas, relativo à conces-são
com ·relaÇão a um empréstimo japonês a ser concedido -nos
de empréstimos, pelo Fundo de CoOperação Econórriica Ultratermos do Plano de Reciclagem Financeira, com vistas a fortamarina, para o financiamento de três projetes ambientais,
lecer as relações amistosas e a cooperação econômica entre
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
o~ -dois países:
_
_
e o Governo do Japão, em Brasl1ia, em 12 de março de 1993.
- l.-- Uni empréstimo em-ieiú~s japoneses, ate· rn::"ontaiúC~
Brasma, 20 de abril de 1993
de novc.::nta e nove bilhões e~quarenta e cinco milhões-de
ienes (y 99.045.000.000) (doravante denominado "o EmprésEXPOSIÇÃO DE MÔTIVOS N> 107/MRE, DE 5 DE
ABR.IL DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO- timo") será c9ncedido ao Estado do Rio de Janeiro, ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo
DAS RELAÇÓES EXTE-RIORES
e à Companhia de Gás de São Paulo (doravante denominados
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepÜblica,
"os Mutuários Brasileiros") pelo Fundo de Coóperação EcoTenho a honra de submeter à aHa consideração de Vossa
nômica Ultramarina (doravante denominado "o Fundo"), de
Excelência o anexo texto do Acordo por· troca de notas, de
acordo com as leis e os regulamentos japoneses pertinentes,
12 de março de 1993, pelo qual os Governos da República
para a implementação dos projetes enumerados na lista em
Federativa do Brasil e do Japão formalizam a futura concessão
anexo (doravante denomina "a Lista"), de acordo com a alocade financiamento de 99,045 bilhões de ienes, por parte do
ção específica na List~ pa~a cada projeto.
_ -~- __
Fundo de Cooperação Económica Ultramarina (OECF), para
2. (1) O Empréstímo será torna-do disponível mediante
a implementação de três projetes ambientais no Brasil.
acordos de empréstimo a serem firmados entre os Mutuários
2. O primeiro refere-se à c:onstrução_~e sist_e_:ffia de esgoBrasileiros e o Fundo. Os termos e as condições do Emprésto na Bafa da Guanabara; o se_gundo à despoluição do Rio
timo, assim como_ os procedimentos para sua utilização, serão
Tietê e o terá:iro à construção de usii:ia de tratamento de
regidos pelos respectivos acordos de empréstimo, que contelixo sólido na área metropolitana de São Paulo.
rão. in~er alia, os seguintes princípio_s: _
_
3.- No caso dos dois primeiros projetes, os fundos japo-_ _ _ ___a) o prazo de amortização será de dezoito (18)
neses vêm somar-se ã financiamento já contratado com o Bananos, após um prazo de carência de sete (7) anos;
,co Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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b) a taxa de juros será de cinCo (5) pOr- ·cento"
ao ano. Entretanto, quando parte dó empréstiffi6 for
destacada para cobrir pagamento a consultores, então
a taxa de juros aplicável a essa= parcela será de três
e um quarto (3,25) por cento ãõ ano; '
c) o período de desembolso será· de nove (9) anos
para o projeto n9 1 da Lista, seis (6) anos-para o prOjeto
n"' 2 da Lista, e de oito (8) anos pára o projeto n"
3 da Lista, a partir da data de entrada em vigor no
acordo de empréstimo corresponde.
(2) Cada um dos acordos de empréstimo mencioi1ados
no subparágrafo (1) acima será firmado após o Fundo se con...;iderar satisfeito com relação à viabilidade do projeto, inclusive
quanto às considerações ambientais, a que se ·refere o acordo
de empréstimo~
-(3) o período de desembolso mencionado no subparágrafo (1) (c) acima pOderá ser estendido mediante a- concor~
dância das autoridades interessadas dos dois Governos.·
3. A República Federativa do Brasil garantirá a-amOrtização- do principal dos Empréstiriios CóriCedidos para os projetes mencionados na Lista, assim-cOmo ó pagaineritó-dos juros
a eles relativos.
4. (1) O Empréstimo estará disponível para cobrir pagamentos a serem efetuados pelas agências executoras brasileüas
aos _fornecedores, aos -empreiteiros e/ou a consultores de países-fonte e elegíveis, em conformidade com os contratos que
tenham sido ou venham a ser firmados entre eles Para a compra
de produtos e/ou serviços necessários à implementação_ dos
projetes mencionados no parágrafo 1, desde que tais compras
sejam efetuadas nos países-fonte e elegíveis e ~e refiram ·a
produtos fabricados por esses países ou a serviços por eles
fornecidos. '_
(2) A determinação de países-fonte elegíveis,_ mendonados no subparágrafo (1) ach;na, será objeto de acorçlo entre
as autoridades interessadas dos dois Governos.
(3) Parte do empréstimo poderá ser usada para cobrir
despesas elegíveis, em moeda local, que sejam necessárias
à implementação dos projetes mencionados no parágrafo 1.
5. O GoVerno da República Federativa do Brasil assegurará" que a aquisição dos produtos e/ou serviços mencionados
no subparágrafci (!) do parágrafo 4 obedecerá às normas de
aquisição do Fundo, que estabelecem, inter alia, os procedimentos _de_ licitação- internacional a serem seguidos, exceto
quando tais normas forem julgadas inaplicáveis ou inadequadas.
6. O Goveriú:> da República Federativa do Brasil isentará o Fundo, de todos os impostos ou tributos cobrados na
República Federativa do Brasil com relação ao Empréstimo
e aos juros dele decorrentes.
7. Com relação ao transporte e ao seguro marítimo de
produtos adquirid_os nos termos do Empréstimo, o Governo
da República Federativa do Brasil respeitará os princípios
da competição livre e justa e-ntre- as- e·mpresas--de navegação
e de seguro marítiino dos dois países, em consonância com
os procedimentos específicos da República Federativa do BrasiL
8. Os cidadãos japoneses cujos serviços posSam vir" a c
ser necessários na República Federativa do Brasil, no co_ritexto
do fornecimento de produtos e/ou seiviços mencionados no
subparágrafo (!) do parágrafo 4, terão todas as facífidades
necessárias à sua entrada e permanência na RepúbliCa Federativ~ do Brasil, para o desempenho de suas atividades.

9. O Governo da- República Federativa do Brasil buscará tomar as prOvidências necessárias para assegurar que:
a) os recursos do empréstimo serão usados de forma ade~
quada e exclusivamente nos projetas relacionados na Lista~
e
b) as instalações _construídas no âmbito do Empréstimo
serão_ mantidas e usadas convenientl;!meotc.. para os fins estabefecidos ·ne-Sses 'entendirilentos.
·
·
·
10. O Go-vern:o da República Federativa do Brasil deverá, quando assim for solicitado, fornecer ou prov-idenciar que
os Mutuários Brasileiros forn-eçain ao Governo do Japão as
informações e os dados relativos à evolução da implementação
dos projetcis mencionados no parágrafo 1.
11. Os dois Governos manterão consultas bilaterais
quando surgir qualquer questão ligada aos·entendimentos já
citados.
Tenho igualmente _a bUOra de propoi que esta Nota c
a Nota de_ resposta de VOsSa Excelência, Confirmando Q_aciaia
expost"o em nome· do Góvernó_da_ Repúblic-á Federatfvií-do
Brasil, passem a constituir Acordo entre os dois Governos,
o qual_entrará em vigor na data do recebimento, pelo Governo
do Japão, de notificação escrita do Governo da República
Federativa do Brasil informando terem-se completado as providências internas necessárias parà a entrada em vigor" do
referido Acordo.
_ Aproveito a oportunidade par'! renqvar a Vg_ss~-F-!ce·~
lência meus protestos da mais elevada consideração. - Y3sushi Murazimi, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário,
do Japão junto ao Governo da República Federativa do Brasil.
~

LISTA
(em milhões de ienes)
L Projew de Construção do Sistema de Esgoto da Bacia
da Baía de Guanabara ...........
3L475
2.

_P~pjeto

de Despoluição da Bacia do Rio T_ieté .... _-l9.4:Z7

3. PrOictÕ de Construção de Usina de- Tratamento de Lixo
Sôlído na área Metropolitana de São Paulo . .
.,__,,_ 18.143
Tenho a honra de confiirnar, em noine do Governo da
República Federativa do Brasil, que o acima exposto é também o entendimento do Governo brasileiro. e de concordar
com que a Nota de Vossa Excelência e esta Nota de resposta
constituam um Acordo entre os dois Governos, o _qual entrará
em vigor à data do re.c.ebimento, pelo Governo do Japão,
da notificação escríta, por parte do Governo da República
Federativa do Brasil, de que se _cumpriram as formalidades
internas necessárias__à s1:1a vigência.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha alta consideração. - Fernando
Henrique Cardoso, Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do BrasiL
-(À Comissão-de Relações Exteriores e Defesa Nacion~l.)
PROJETlYDE~DECRETO

LEGISLATIVO N' 16 DE 1993
263/93,
Câma~a d9s Deputados)
Aprova o texto do Aêordo, por troca de Notas,
que -concede status autónomo ao escritório de representação do Fundo de Cooperação Económica Ultrariiarina
no Rio de Janeiro, celebrado entre o Governo da Repúbl~(N•
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da Federativa do Braisl e o Governo do Japão, em
Brasllia, em 12 de março de 1993.

DAOC-IIIDPI/DAI/39/P AIN-D1MU-LOO-N 11
Bras!lia, 12 de março de 1993.
O Congresso Nacional -decreta;
A
Sua
Excelência
o
Senhor
Art. 1'' Fica aprovado o texto do Acordo, por troca
Yasushi Murazumi,
de Notas, que concede status autónomo ao escritório de representação do Fundo de Cooperação Econ-6lnica Ultramarina Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão
· EXcclênéia,
no Rio de Janeiro. celebrado entre o Governo da República
Tenho a honra de acusar recebimento da- NOta, datada
Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Brã.s!lia,
em 12 de março de 1993.
de hOje, de _Voss~ Excelência, cujO textO trãnScievo a seguir:
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Con"Excelência,
gresso Nacional quaisquer a tos que impliquem revisão do preTenho a honra de referir-me às recentes _conversações
sente Acordo, bem como quaisquer atos que,_ nos termos do en~re representantes do Govç_rno do Japão e do Governo
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos da .República Federativa do Brasil a respeito do estabeleou compromissos gravos_os ao património nacional.
cimento de um escritório de representação do Fundo de CooArt. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
peração Económica Ultramarina (doravante denominado
de sua publicação.
""OECF') e da designação de seu representante residente e
de seus colaboradores (doravante denominados ··FunciQnârios
Residentes") no Rio de Janeiro, com o objetivo de acompa~
MENSAGEM N" 192. DE 1W3
nliãr a tramitação de empréstimos da Ajuda Oficial ao DeSenSenhores Membros do Congresso Nacio_nal.
volvimento (ODA) do Japão concedidos pelo OECF.
As funções perünentes ao Escritório do OECF são as
De conformidade com o disposto no artigo 4-9. inciso
seguintes:
L da Constituição Federal. submeteu à elevada consideração
1) Participar, em caráter preliminar, de negociações que
de Vossas Excelências. ac·ompailhado de Exposição de Moticonduzam a acordos de empréstimos entre o OECF, de um
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações Ext~riores.
lado, c o Governo ou empresas estatais ou outros tomadores
o texto do Acordo, por troca de Notas. que conccdC" status
brasileiros (doravante denominados conjuntamente "Toma-_
autónomo ao escritório de representação do Fundo de Coopedores Brasileiros") de outro;
ração Económica Ultramarina no Rio de Janciro, celebrado
L.) Negociar acordos de empréstimo e acompanhar a traentre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gomitação dos projetas em implementação, bem corno o desemverno do Japão. em Brasília, em 12 de março de 1993. bolso dos empréstimos;
Brasilía, 20 de abril de 1993.
3) Atuar como ligação entre o OECF e os Tomadores
Brasileiros no que diz respeitO ao rápido processamento para
a implementação dos acordos de empréstimos;
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 10-8/MRE, DE 5 DE
4) Recolher informações a respeito da implementação
ABRIL DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO,
dos acordos de empréstimo.
INTERINO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Tenho ainda a honra de confirmar o entendimento alcançado nas referidas conversações, de que o Governo da República Federativa do Brasil concederá os seguintes privilégios
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
ou facilidades:
Tenho a honra de submeter à alta considerações de V.
1) Com respeito ao· eScritório do OECF no Rio e Janeiro
Ex~ o ~meXo te-xto do AcordO, por-trõcã âe notas,_de 12 de
isenções dos direitos alfandegários e impostos sobre impormarço corrente, pelo qual o Governo brasileiro concede status
tação ou compra de equipamento de escritório e automóveis,
autônomo ao escritório de representação do Fundo de Coopenecessários ·ao funcionamento do escritório, assim como sua
ração Económica Ultrã.marina (OECF) no Rio de Janeiro.
exportação, dentro de limíte-s aceítáveis de acõi:dó-Com a legis2. O OECF é agência vinculada aõ gOverno japonê_s 1
lação brasileirã. em vigor.
encarregada dos empréstimos concedidos pelo Japão no âmbi2) Com respCito aos funcionários residentes do OECF
to de seu programa de Assistência Oficial ao Desnvolvirnento.
e suas famílias, que não sejam nacionais ou residentes perma3.-- os-primeiro~rnnanéiarhentos do FUrido cte que·o a·onentes ·na República Federativa do Brasil.
vento brasileiro se beneficiou datam de 1981. Ao longo desses
a) concessão, a pedído, de visto de entrada para os fun12 anos, puderam ser implementados, graças a essa·-ag-ência,
cionários residentes, isento de taxas consulares;
projetas que contribuíram à reestruturação portuári'a bfasib) isenção de direitos alfandegários e impostos de imporleira, a irrigação de áreas agricultáveis do Nordeste e de Minas
--tação, num prazo de sei§ meses_a partir da chegada, ou subseGerais, à eletrificação r_Ural e, mals-recen.tem.'ente, à-recupeqüente exportação de:
ração ambiental no Rio de Janeiro c em São Paulo.
i) bagagem pessoal;
4. Em vista do interesse de que se reveste para o Goii) _um automóvel por cada funcionário residente de acorverno brasileiro a intensificação das relações com o OECF ..
do com a legislação brasileira vigente (ou alternativamente,
permito-me submeter a Vossa Excelência o anexo projeto
a compra de um automóvel de fabricação brasileira isenta
de Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente_ com ç-ópia
de !PI (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
do texto em português do Acordo, a fim de que seja encamié opcional.
·
nhado à apreciação do Poder Legislativo.
c) isenção de imposto de rendasobre salários e vantagens
Respeitosamente, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Minisperc_ebid_oa_s em remuneração de suas atividades para o OECF _
tro de Estado, interino, das Relações Exteriores,_
na República Federativa do Brasil.
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Por fim, deixa expresso no art. 5-;o que "será vencedor
3) Os bens e os automóveis mencionados acima poderão
da concorrência quem oferecer melhor preço por produto
ser vendidos ou transferidos de acordo com a legisl8.ção brasi~
ou mercadoria licitada e não no _conjunto dos preços".
leira vígente.
Voto
Tenho ainda a honra de propor que esta Nota e a de
Vossa Excelência em resposta confirmando, em nome do GoO projeto trata de dois problemas fundamentais que,
verno da República Feerativa do Brasil, o entendimento acima
hoje, são características marcantes tanto do sistema centraliconstituam um Acordo entre os dois Governos, q11e _vigorará
~ador da merenda escolar quanto do de aquisição e de distria partir do recebimento, pelo Governo" do Ja-pao, de notifibuição de material didático pelo MEC:
cação escrita do Governo da República Federativa do Brasil
19) O primeiro deles se resume na excessiva e absurda
de que se completam os trâmites internoS necessários à entrada
centralização_ das aquisições, que não valoriza nem leva em
em vigor do Acordo.
_
_
_consideração- as produções agrícolas e industriais municipais
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excee -regionais, as quais, indubitavelmente. poderiam abastecer
lência os protestos de minha mais alta consid_eração. - Yasuadequadamente as escolas locais com provável redução de
shi Murazumi, Embaixador Extraordinárib'e Plenipotenciário
custos principalmente em relação a transportes;
do Japão junto ao Govcfho da República Federativa doBra29) O segundo problema é o da inadequolidade dos cardásil."
pios fai:ito aos hábitos locais de consumo, que são frutos uma
Tenho ainda a honra de confirmar, em riotne do Governo
cultura normalmente centenária, quanto às realidades de proda República Federativa do Brasil, o entendimento constante
dução.
da Nota transcrita e concorda_r __çpm q_u~ a Nota de Vossa
A descentralização e_ a_ regionalização das compras do
Excelência e esta Nota em resposta constituam um Acordo
MEC destinadas à merenda escolar e ao corisilmo âiú~to dos
entre os dois Governos, que vigOrará a partir do recebimento,
alunos são, pois, medidas salutar~s_que, indubitavelmente,
pelo Governo do Brasil de que se completaram os trâmites _ favorecem empresas de âmbito regional e podem proporcionar
internos necessários à entrada em vigor do Acordo.
geração de novos empregos e até redução progressi\l:a_do êx._oAproveito a oportunidade para renovãr a Vossa Exce- do de populações do Nordeste para outras regíões.
lência os protestos d_e minha mais alta consideração. - FerA aprovação do projeto de acordo com a argumentação
nando Henrique Cardoso, Ministro de Estado da&. R~lações
de seu autor, ,;valorizará o mini, pequeno e médio produtor
Exteriores da República Federativa do BrasiL
rural e indústrias do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, elimi(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na~ nando paulatinamente os desequihbios regionais, hoje tão
transparentes e nocivos". Na realidade, poderá também incen':..
cional.)
tivar a produção de alimentos típicos de cada região e compatíveis com os hábitos e costumes locais, isto é, com a cultura
PARECER N• 156, DE 1993
da área, além de facilitar a conservação do teor de proteínas
básicas de cada alimento.
Da Comissão de Educação ao Projeto de Lei do
Cumpre-nos ressaltar, porém, que este assunto já tem
Senado n~ 240, de 1991, que "fiXa normas para a aquisição da merenda e do material escolar e dá outras
sido objeto de estudos e decisões do Poder Execu_tiv.o, que
providências".
é o responsável pela solução dos problemas relacionados tanto
com a merenda escolar quanto com o material didático. Inflez,
Relator: Senador Wilson Martins.
mente , os problemas acumulados com o tempo e com as
Relatório
mudanças constantes de Ministros c;la .Pasta da_ Ed~cação permanecem importantes sem um adequado equacionamento.
O projeto em análise, de autoria do ilustre Senador João
Essa amissão tem gerado denúncias de corrupção na aquisição
Rocha, fixa as normas para a aquisiÇão da merenda e do
dos
produtos que o MEC distribui nas nossas escol_as, o que
material escolar a serem distribuídos por todo o Brasil tanto
dá a este projeto uma dimensão extra, ou seja, a de ser um
pela Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, quanto
instrumento que objetiva também a redução dos problemas
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de_ordem
ética e até do dorilínio dos Direitos "Penal e AdmiFNDE.
niStrativo.
Determina o art. J'> da proposição que a aquisição dos
Competindo a esta Comissão a análise do'ÇX1érit9, poderalimentos e do material escolar pelo MEC ocorrerá, obrigatória e exclusivamente, na região onde se dârá a sua distrise-ia opinar favoralmente à aprovação do projeto, tendo em
buição ou consumo._
viSta_ O_ exposto acima e a própria justificação apresentada
pelo auior.
_
Manda ainda o projeto que o edital de concorrência e
No entanto, como se trata de compras e de licitaÇão públi~
a coleta ou tomada de preços especifiquem com toda clareza
ca, e diante dâ." regulamentação-que está sendo feita através
o tipo do alimento ou do material escolar a ser adquirido,
de um outro projeto de lei para atender, em termos gerais,
e que o Diário Oficial da União publique, até três dias após
a sua realização, o resultado da conçorrência, coleta ou tomaao que determina o inciso XXI do artigo 37 da Constituição
Federal,levantamos uma-dúvida quanto à constitucionalidade
da de preços com o nome dos vencedores e os preços resPec~
tivos.
da proposição que estamos analisando.
Aliás, o artigO 22 de nossa Carta Magna, em seu inciso
Obriga também o MEC, no seu art. 4•, a publicar, em
XXVII diz compete privatívamente a União legislar sobre
jornal diário de grande circulação em cada Estado, até o dia
10 de setembro de cada ano, a relação- dos produtos que
normas gerais de licitação ... ", não devendo portanto, o assunirá adquirir no atl.õ" segliiilte para cada região, sem omitir ~io sei tratado por partes, isto é, uma lei para os casos da
merenda escolar coida 25. e do inaterial didático, outra sobre
qualquer informaÇão que possa dificultar a participação de
aquisição de butijões de gás para as cozinhas dos restaurantes
concorrentes.
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dos órgãos públicos, outra para compras de tecidos para a
confecção de bandeiras, por exemplo. Não tratar o assunto
de maneira unificada, em uma só legislação de caráter genérico,_seria como que mutilar uma regra geral.
-A particularização dos assuntos (_" merenda escolar"
e "material didático") em uma lei específica, parece-nos, portanto, uma inconstituciOnalidade.
Além disso,· descer a este nível de minúscias sobre o
tema pode ser também uma ingerência crit a tos àa competência_
do Poder Executivo, o que geraria outra inconstitucii::malídacte-:
sem falar na possibilidade de _vício de iniciativa ( art. 61,
§ 1'·' II," e"- CF).
Por outro lado, temos conhecimento de que certos produtos,_ principalmente industrializados, quando adquiridos em
economia de _escala, ou seja, em grandes quantidades, podem
ser obtidos com preços bem melhores. Com efeito, se formos
comprar, por exemplo, leite em pó, para atendermos a todo
o território nacional, o preço unitário, provavelmente, será
menor do que s_e a compra se der apenas para uma só região
do País.
Assim, amarrar o assunto e as dcdsões do Poder Executivo com uma camisa-de-força-como a_que se propõe- no projeto, poderá redundar no contrário do que se pretende, isto
é, _em aumentos-desnecessários de custos e de recursos humanos a serem envolvidos co-m- a questão, apesar da proposição,
aparentemente, não implicar aumento de gastos públicos.
Quanto à técnica legislativa, o artigo 1<.> refere-se especificamente à Fundação de Assistência ao Estudante (F AE) e
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgãos que poderão ser extintOs a qualquer momento,
ou que poderão ter suas competências alteradas. Aliás, no
art. 4" menciona-se também o MintsteriO da Educação, repetindo a citação já feita dele no art. 1~. e, no entanto, a aquisiÇão'
de material para a merenda escolar poderá, por decisão do
Ex&htivo, passar pata a com.petência, por-exemplo, do INAN
(Instituto Nacional de Alimentação c Nutrição).
Apesar de esses pequenos problemas redacionais serem
facilmente sanáveis com a substituição dos nomes dos referidos
órgãOS-pela expressão "Poder Executivo", as questões de_ordem constitucional c algumas relacionadas com o próprio mérito~ impedem-nos de emitir um parecer favoráveL
Destarte, nosso voto é pela rejeição do projeto.
Salas das Comissões, 6 de maio de 1993. Vahitir CamPelo,
Presidente - Wilson Martin - Relator Mafluce -Pinto
- Mansueto de Lavor - Juvênio Dias - José Paulo Bisol
-

Bello Parga- Jarbas Passarinho Carlos Patrocínio- Iram

Saraiva- Cid Saboia de Carvalho Álvaro PacheCo- -Jonas
Pinheiro -- Josaphat Marinho - Saldanha Derzi
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente
lido vai à publicaç_ão.
Sobre_a mesa, ofício que vai sei lido pelo Sr. 1~-Secretário.
É lido o seguinte
_
OFÍCIO W 002(93- CE
Da Comissão de Educação
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 3<>, do artigo 91 do Regíriiento
Interno, comunico á Vossa· Excelência, que esta Cohliss_ão
rejeitou o Projeto de Lei dq Senado n• 240, de 1991. que
"flxa normas para a aquisição da merenda e do material escolar
e dá outras providências", de autoria do Senhor Senador João
Rocha, em reunião de 6 de maio de 1993.
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Na oportunidade renovo a Vossa Excelência, meus protestos de_ elevada estima c consideração.
Brast1ia, 6 de maio de 1993.- Senador Valmir Campelo,
Presidente.
O SR. PRESJDENTE (Nabor Júnior)- Com reterência
ao expediente qUe -acaba de Ser lido, a Presidência comunica
ao Plenário que. nõs tiermos do art. 91, §§ 3~ a 5"', do Regimento
Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para a interpo-sição de recurso por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado n~ 240, de 1991, seja apreciado
pelo Plenário.
- Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, a proposição, portei- ~ido rejeitada. será remetida ~o Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Os Projetes de
Decreto Legislativo nn~ 15 e__l6, de 1993, lidos no expediente
da presente sessão, terão, nos termos do art. 376, c, do Regimento Interno, perante a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional. o prazo de cinco dias para recebimento
de emendas, findo o qual a referida Comissão terá quinze
dias, prorrogáveiS Por igual período, para opinar sobre as··
··
·
proposições.
:
Sobre a mesa, Ç>fíçio que vai ser lido pelo Sr. 19 -Secretái:'io.
f: lido o seguinte
·
· ·
·
Brasnia. 19 de maio de 1993.
Senhor Presidente,
Diiijo~me a Vossa ExCelência, com grata satisfiÇãõ, para.
na qualidade de Líder do Partido Progressista- PP no Senado
Federal, indicar o Exm\' Sr. Senador Meira Filho como suplentt: jun-to à Comissão de Infra-est-futura dessa Câmara Alta.
Antecipando agradecimento a atenção que certamente
nos dispensará, aproveitamos para externar a nossa estima
e cõDSiâeração. -Senador lrapuan Costa Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Será feita a subs·
tituição solicitada.
- A Presidência recebeu da Prefeitura do Município do
São Paulo o Ofício n' S/46, de 1993, (no 166193, na origem),
de 19 do corrente, solicitando, nos termos da Resolução n"
36, de 1992~ do Senado Federal autorização para renegociaçãode dívida daquela prefeitura junto à Caixa Econômica Federal
para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há. oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
S. Ex~ não se encontra em plenário.
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, quando se analisa o psiquismo de urna pessoa
física, sempre são encontradas vertentes diferentes d_o mesmo
apercebimento. Uma dessas vertentes é corno se vê o cidadã9;
se está com sua auto-estima alta ou baixa; se se acha muito
bem ou muito mal. Outra vertente é cCOmo os Outros ó vêem.
Às_ vezes, a lente interna é muito Complacente, é muito otimista, mas os outros não o vêem_ a_ssim. Outr9_ aspecto é comO
ele é, ou seja, õ choque da realida_de com essas distorções
de como o_s outrOs vêem ou como ele s~ vê,. Muita$ pessoas
são anões e se vêem gigantes-; muitos são gigantes e se vêem
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anões. Não é diferente com uma estrutura mais complexa:
um municípiO. uln ·estãdo ou um país.
Um país tem, às vezes, movimentos scnoidais cm que
a auto-estima está_ muito alta e, de _r,epet)t~. esta se esvai,
e pas§arnos por urna depressão. _ _ _ "
.
E preciso que tenhamos, ou que os líPcres tenham, o
cuidado de fazer com que, quando a auto-estima esteja exacerbada, caia na_ realidade, não cxponencie demasiado. Mas é
preciso, também, que os líderes, nas horas de baixa auto-estima, incentiVem o psicossocial, o tecido social,_ para que essa
auto-estima não se transforme em urna baixa estima, _Q_IJ seja,
não caia em uma tremenda depressão.
_ __
.
Se aplicarmos esse raciocínio ao Brasi( vª_moi Verificar
que houve épocas em que estávamos num ex_çclente estado
de espírito, époCa do milagre, em que éramos o Pais que
mais crescia no globo, época de ufanismo: vitó.ria no futebol,
na economia, enfim, vitória de toda espécie. E todos diziam:
este é o País do futuro, não ~ o gigante que está -deitado
em berço esplêndido; fizemos coin que esse gigante se levantasse, acreditando no nosso porvir.
Somos um País que tem todos os. recursos natura_is. O
poder nacional brasileiro. seja na área física, seja na área
económica, seja cm que aspectO analisemos esse poder, verificaremos que temos tudo para sermos uma potência de Primei~
ro Mundo. Lamentavelmente, o psiquismo do noss_o povo
está numa dessas inflexões senoidais, estamos com a auto-estima extremamente baixa. Vemo-nos como_ um País _que-_dia
a dia tende a piorar. Poucos são aqueles que, hoje, apostam
no futuro do País; poucos são os que fazem força para mudar
esse quadro. Isto é muito mau, porque as instituições começam
a desmontar. A vergonha nacional, o espírito nacional, a serie~
dade nacional, todos esses aspectos estão se_esvaindo, estão
se desmanchando. As qualificações necessárias à ocupação
de cargos, à ocupação de postos de liderança já não são cobradas como deveriam ser. Tudo isso traz ao _Brasil prejuízos
gigantescos.
Senão vejamos: temos o segundo rebanho" boVino do mundo, exportamos carne, e concorremos com outros países como a Nova Zelândia, que é um país pequenino - que
têm um rebanho muito insignificante se comparado com o
nosso. A tonelada de carne vendida pela Nova Zelândia, por
exemplo, alcança o preço de 6.000 dólares no mercado internacional; ao passo que a mesma tonelada de carne vendida no
Brasil só alcança 1.500 dólar_es. É preciso que vendamos quatro toneladas para alcançarmos a cotação da çarne e_xportada
daquele país, porque os nossos critérios de fiscalização da
febre aftosa, da brucelose não são rígidos. Fazemos de conta
que fiscalizamos, combatemos mais ou menos, c _esse mais
ou menos nos custa toda essa quantidade de dinheiro: 4.500
dólares por tonelada. Perdemos, porque não combatemos com
seriedade as endemias animais.
Quanto ao café, éramos os maiores produtoreS e pesávamos no mercado mundial. Hoje, com tristeza, chego nos Estados Unidos, na Europa e vejo que a cotação, erii- dólares,
do café--Cólombiano alcança três vezes mais, por saca, do
que o Brasil, porque o nosso café é de má classificação e
de má qualidade; deixamos que os nossos cãfezajs caísSem
de padrão, não investimos na cafeicultura. Fizemos toda uma
autarquia - o IBC - para intervir, para aprimorar, para
melhorar,_ e o que conseguimos? Infelizmente, graças a esta
pouca senedade na fiscalização, deixamos de ser o maior do
mundo na produção de café de melhor qualidade.

~~
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Mas_ a situação não é diferente na produção de cacau,
onde estamos amargando crise brutal; não é diferente no sisai.
onde perdemos as nossas fibras. que não são do tamanho
nem da qualidade das africanas; não- é diferente na extração
da borracha, onde éramos os únicos produtores do mundo,
e hojt! o nosso seringueiro tem que corifiiliiar buscando as
árvores irregularmente, quando os outros países da Ásia. como a Indonésia, fizeram plantações racionais. Perdemos a
primazia, a exclusividade e hoje o nosso mercado de borraçha
natural é insignificante.
A situação também não é diferente no setOr pesgueiro.
Outros paíSCs vêm pescar camarão e lagosta em nossas· costas,
e não temos poder nacional para inibi-los. Eles vendem esses
pescados por três, quatro vezes o preço do nosso. Por quê?
Porque os nossos critérios de classificação são mais ou menos,
o camarão grande vai por cima e o pequeno vai por baíxo.
Nenhuma bolsa internacional que compra gêneros pode apostar na qualidade do nosso produto. O nos_sõ pescado vale
muito menos do -que o estrangeiro - apesar de capturado
nas nossas costas-- porque eles _classificam numã padronização correta: se é grande é grande, se é pequeno é pequeno.
Não é diferente na produção de courO-. No Nordeste,
tivemos exemplos de pessoas que misturaram ao sal, para
salgar o couro, pedras de tabuleiro para pesar mais, pedras
essas que estragavam as navalhas das indústrias. Por essa razão
o nosso couro hoje também teve uma baixa valia no conceitó
do exterior.
Enfim~ tudo isso se repete no-mánrt_ore, no algodão. Perdemos a fibra, seja por causa do bicudo, seja pela qualidade.
que é inferior, e somos um País que não está investindo nqs
seus produtos. Precisamos vet;~der mu_ito mais para auferir
o mes~o dinheiro daqueles que vendem pouco.
Essa desclassificação d3.s_itor-rnaS se-reflete na nossa nacionalidac!e - o que é pior - e de uma forma tal que todos
nós hoje nos-Sen-timOs como se fôssemos um país-de segunda
categoria até para tomar empréstimos. Aqueles que necessitãm -de empréstimos tomam o dinheiro pagando apenas os
juros normais. E nós temos que pagar o risco Brasil. Risco
Brasil,_por quê? Porque sOmos um país que os estra_ngeiros
vêem como um riSco no pagamento das contas, como um
risco de estabilidade social. Enfim, somos uf!l país que não
cumprimos a padronização e os critérios iriterriacionais, e,
às vezes, por causa de fatos insignificantes, -deixamos que
a nossa imagem se enodoe, seja prejudicada. Claro que tudo
isso nos tornou, nessa baixa senoidal, o país da América Latina
que menos cfesceu.
Somos hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, urna lástima
para a América do Sul porque, quando se juntam as nossas
estatísticas às dos demais países, que é crescente, caímos pontos na classificação. Não bastasse isso, ainda temos outros
problemas, pois caímos n-a classificação mundial da ONU,
em qualidade de vida, do qüinquagésimo segurido ao septuagésimo terceiro; perdemoS, portanto, onze pontos na classificação da qualidade de vida munclial em r~lação aos demais
países.
Nós, que já fomos um país inVejado, admirado e procurado pelos emigrantes, hoJe ·somos os eniigrantes, já perfazendo milhares de pessoas nos Estados Unidos, Austrália,
Europa é outros mercados.
Estamos em uma depressão ec_onôm.ica, psicológica, enfim, eStamos vivendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma
época difícil, em que a nacionalidade se vê não como aqUeles
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que estavam galgando o futuro, mas como aqueles que estão
ças empresariais e sindicais, tendo em vista que não há boOs
ventos para qu_em quer navegar sem saber aonde quer chegar.
decaindo em relação a ele.
Sou um homem que cresceu em área rural, acostumado
É como se encontrásseJ_Tios no centro da cidade uma pessoa exa-urida, erTipurrando uma carroça, e_ perguntássemo:;:
a ver colónias de aranhas no campo, não sei se V. Ex•$ já
tiveram essa experiência: quando meX"emos com a primeira,
"Aonde_o Sr.. qu~·r ir?" E ela respondesse: "Não sei!" Então,
ela começa a vibrar, e, de repente, observamos que a última
vai morrer empurrando uma carroça e não vai chegar a lugar
nenhum.
também está vibrando. O movimento, a vibração se transmite
de aranha para aranha, e, como acontece de modo invisível
PreCisamos fixar os objetivos de curto, de médio e de
aqui com o som - pois as minhas cordas vocais, vibrando,
longo prazos. As pessoas têm que saber quãi"s as suas metas. movimentam as rrioléculas gasosas, as- quais se transmitem
Se eu perguntasse a qualquer uma, com certa normalidade,
até o pavilhão auricular de V. Ex~s, são percebidas pelo maro que quer fazer daqui a três ou a dez anos, a m·aioria saberia
telo, bigorna, tímpano etc_., e são_decodificadas no nervo audio que dizer. Só mesmo aqueles que não têm responsabilidade
tivo, levando essas sensações ·elétricas ao cérebro.- dessa
poderiam dizer que não sabem, porque estão vivendo o momento presente.
mesma forma, as pessoas vibram em uma sociedade.
Estamos precisando de fontes de_ vibração para mudar
No Brasil de hoje, vivemos o momento. Presenté
c
essa maré, para tirár' da nossa na~ionalidade essa onda depresque ê pior, muitas vezes estamos apagando o fogo do passado.
siva em que nos VetfiCf!i" com ãs lentes. 4o desprestígio e da
Uma nacionalidade, um país não pode comportar-se dessa
decadência. Precisamos mudar iSso, ·ate porque está nos cusmaneira. Temos que ter os objetivos de curto, de médio e
de longo prazos, sem nos importarmos com quem estCJ3 no
tando milhões de dólares.
comando. Essa pessoa, es~e cidadão, esse líder terá que estar
Como acabei de dizer, precisamos vender quatro tonelasincronizado com os objetivos futuros; caso contrário, não
das de carne para alcançar o mesmo preço da única tonelada
chegaremos a lugar nenhum.
vendida pela Nova Zelândia.
Não há dúvida de que temos relevantes setores na nossa
Se existe toda essa quantidade de produtos - algodão~
sociedade -os três Poderes, a imprensa-, nos quais precisaagave, mármore, camarão, lagosta, couro-etc. -eles precisam
mos acreditar para que outras nações também o façam. Preciser vendidos num volume astronómico para alcançar o mesmo
samos acordar ess_e gigante e fazer vibrar o nosso povo!
preço -da pouca quantidade que outros países exportam, mas
O Executivo, buscando aprimorar a sua ação, tem promocom qualidade.
.
vido reformas. O Judiciário, ainda desproVido da velocidade
Portanto, esta é a hora de mudar. É a hora de as lideranças
e da sintonia que desejamos, tem dado demonstrações de
tomarem a ferro e a fogo essa missão, tentando fazer uma
eficiência. Há poucos dias, a Sr Denise Frossard determinou
vibração que se encadeie e se retransmita por toda a nossa
a prisão de contraventores do jogo do bicho. Assistimos, tampopulação, por toda a nossa nacionalidade, invertendo esse
bém, a detenção de um pai, numa cidade do interior de São
movimento senoidal, de forma a não estarmos passando pela
Paulo, que não levava o filho para a escola. Nesse município,
senóide decrescente, mas para a ascendente e lá conseguirmos
não há nenhuma criança fora da escola, porque o Promotor,
estabilizar a nossa meta, em busca dos objctívos finaiS que
depois de investigadas as causas, manda prender os responqualquer nacionalidade quer, que é o porvir de primeira potência mundial, ou de um daqueles que pertence ao clube das sáveis, conforme preceitua a Constituição. O Parlamento, por
primeiras nações do mundo. Essa tem sido a minha preocu- sua vez, deu demostração de eficiência, de democracia, de
tr~balho ao destituir um Presidente acusado de corrupção.
pação.
- Só precisamos, agora, numa amálgama, com fÇ, com coragem,
Precisamos, Sr. Presidente e Srs: Senadores, paga·r o precom perseverança, com seriedade, dar o brado: acorda Brasil!
ço, acabar com a "Lei do Gerson". Temos que pagar o preço!
Acorda, levanta, gigantet Vamos buscar a nossa posição de
As pessoas que lotam a galeria para estarem aqui, deixaram
País de Primeiro Mundo, porque é esse o destino que merede estar em outros lugares, poderiam estar viajando para um
cemos.
final de semana no RíO-de Janeiro, na praia, poderiam estar
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
dormindo em casa, poderiam estar vendo televisão-, poderiam
estar fazendo mil coisas, mas fizeram uma opção: a de estar
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palaaqui. Esse é o preço a pagar.
- -vra ao nobre Senador Valmir Campelo. (Pausa.)
E nós, Parlamentares que escolhemos esta profissão, estaS. EX"' não está presente.
mos pagando o preço do ónus --:- há bónus, ma~ há muito
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
mais ónus- da nossa missão! Não existe, de maneira alguma,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ânus sem bónus e bónus
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Promúi.cía o seguinte sem ônus. Sempre que se toma uma atitudC, ganha-se e perdediscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou requerendo
se. E no Brasil, ultimamente, muitas e pessoas s6 pensam
à Mesa do Senado Federal um pedido de informação ão Exm\>
no quem têm a ganhar e não querem pagar á patte do ónus.
-sr. Ministro da Saúde, Dr. Jamil Haddad, a respeito de um
Essa .. Lei do Gerson" nos levou a toda essa decadência
assunto que, a meu ver, merece a preocupação de todos os
que acabei de citar em todos os produtos que- exportamos,
braslTc!Tros. Trata-se da propagação de doenças por transfusão
e mais ainda: conduz-nos inclusive, cada vez que precisamos
de sangue. Além dos portadores de hemofilia e de outras
tomar dinheiro emprestado ao exterior, ao pagamento de uma
patologias que requerem, com regularidade, transfusões de
taxa extra, porque a nossa imagem- não é boa.
sangue ou de suas frações, todos os cidadãos brasileiros estão
O que fazer para mudar isso? A primeira medida a ser
sujeitos ao infortúnio de, um dia, virem a precisar de uma
tomada é a fixação de objetivos por parte das lideranças,
transfusão sangüínea. Zelar pela qualidade do sangue a ser
do Senhor Presidente da República, dos Srs. Ministros, dos
transfundido, é um dever do Estado e dos responsáveis pelos
SrS. Governadores, dos Srs. Prefeitos, parlamentares, lideranbancos de sangue neste País.
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A Lei no 7 .649, de 1988, de forma competente,

d~terrnina

a obrigatoriedade do cadastramcnto_ dos doadores de sang!le -

e a realização de exames laboratoriais 'nó· sangue coletado~
visando a prevenir a propagação de doenças. No ~eu art.
3" inclui, como obrigatórias, as provas de _Laboratórios para
detectar as infecções pelo víruS: da hepatitC B, da AIDS/SfDA,
pelas bactérias de sífilis, pelos protozoários da malária e da
doença de Chagas. Em seu parágrafo único, sabiamente, considerando o progresso técnico-científiCo da mCdicina c da morosidade na elaboração de leis, autoriza o Mírihtérip da Saúde
a incluir testes de laboratórioS obrigatórios p-aia OUtras doenças transmissíveis, Sempre-que houver necessidade de proteger
a saúde das pessoas, por meio de _uma simples portaria ministerial. Essa delegação tem a fiDãlidade de agilizar a introdução
de novas práticas laboratoriais, quando for o caso.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recentemente, tiVe
conhecimento da preocupação dos cientistas com um novo
vilão da humanidade, que é o vírus lin_fotiópico humano, co~
nhecido como HTLV.
Trata-se de um vírus da mesma família da AIDS/SIDA,
isolado pela primeira vez· e:ril 1978, com lenta evolução, ch~:
gando a ficar até trinta ano~s-no organismo huf!!~~o. sem se
manifestar clinicarnCTite-, podendo, inclusive, passar de uma
geração para outra de f01:_ma silcnte.
,
~
O HTLV já foi identificado na Asia_. na Africa e- no
Caribe, chegando agora ao Brasil. i': a África, é -reSponsável.
por vários- tipos de linfoma e, no Japão, por váriaS formas
de leucemia.
Pesquisas, no Brasil. pelo Instituto de Infectologia Emílio
Ribas, em São Paulo, já detectaram o vírus em populações
de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Enn:eftQ1;-gr-upospopulacionais, chega a ser relevante enl até 18%__ dcls indiv-1-_
duos~ taxa elevadíssima segundo os conceitos de saúde pública.
Da mesma forma, Sr. Presidente e Srs. SenadOreS, que
o HIV, da AIOS/SIDA, esse vírus é transmitido pefõ sã.ri.gue,
pelo leite matl.!'rnO .c por vía sexual.
As pesquisa-s continuam c o Mirlistério da....Saúde não
pode ficar à margem- desses estudos e das providências ncces~
sárias para reduzir a suá propagação.
É nesse sentido que ocupo a tribuna do Senado Federal
para trazer ao conhecimento dos nobres Colegas que estou
encaminhando um requerimento de informa_ções para que o
Sr. Ministro aa Sai.ide po~sa trazer informações sobre.o COO·
trole dessa maligna doença que aflige hoje a humanidade.
É preciso que, como representantes do povo brasileiro, saibamos quais as providencias que aquele Ministério_~stá tomando
para proteger a nossa população de mais um agr_avo à sua
saúde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (]'T- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão çlo ora_cio~_.)- Sr. Presidente
e Srs. Sen_ªdores, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar
mensagem de telex que encaminhei a Exma Sr" Juíza Denise
Frossard, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, n__ps seguintes termos:
"Solidarizo-me com a coragem e a Çignídade de
V. Ex~ no comprimento de seu dever, cop~iente da
i.rilportâhcia dessas decisões para que os valor~s éticos
pelos quais hoje a sociedade tanto anseia se imponham
à impunidade."
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Nos mesmos termos, encaminhei mensagem ao _Desem~
bargador Luciano BdéÍri e ao Desembârg_~~-~ Antôn~ó_ Çarlos
Arriorim.
_
· , ··
- Em seguida, gostaria de levar ao conhecimento dos Srs.
Senadores que encaminhei à M~sareque-rímellto de informaçOis ao ExmnSr. Minisrr_q da_~-~I:L-~aç~o e_ Desporto, Profes_:;or
Muriliô de Avellar Hingel, no sentido de que sejam prestados
esclarecimentos a respeit_p do _processo de licitaçãO para a
iin_rortação de equipamentos eletrônicos do Estado de Israel
com a finaliQ_ade de sUprir necessidades didáticas das Esc(_l_~as
Técnicas federais.
·
PergU-nto, mediante o requefimentó, as·.· EX" sC:
-existe processo de- licitação para a compra de equipa~
mentes eletrõnicos para as Escolas Técnicas Federais;
._caso PôsitiVõ", em qUe estágio se encoritra e quais são
os -órgãos do Ministéríõ- envolvidos no processo; _ _
_
- é Verdadeiro o fàto de que a empresa Fortech Consultoria de Marketing e ·Representações Ltda., presta serviço
a esse Ministério;
--- - --- é do conhecimento do Ministério cfue a referida empresa aprCsenta-se como sua consultora e intermeçliária;
- é do conhecim~:nto do Ministério ·as ligações da Fortech
com a Tra'Ce Trading Company, empresa envolvida no pro-cesso de importação de equipamentos eletrônicos do Estado
de Israel reaHzado pelo Governo do Estado de São Paulo.
Sr. Presidente, gostaria de, nesta oportunidade, cumprimentar o Senador Fernando Henrique Cardoso, Ministro das
Relações Exteriores, que hoje se torna Ministro da Fazenda,
logo mais, às 11 horas.
Avalio que o Presidente Itamar Franco tomou urna decis~ó_de grande responsabilidade e com a possibilidade concreta,
---desta vez, de acertar.
Conheço o Ministro Fernando Henrique Cardoso há mui·
" tos anos; e a sua história, como pesquisador, como cientista
polítiCo-SOcia_l,_ como sociólogo, que realizou, dentre seus priJn.eiros trabalhos importantes, um estudo sobre os- esc_favos
no Brasil, junto ao Professor Antônio Cândido.
_
Fernando" Henrique como Professor, nos anOs 60 e 70,
estudou em profundidade as relações de dependência dos paí·
ses~ da Am~x:ica Latina, tendo trabalhado, por _quatro anos,
junto ao Professor Raul "freb1sch, dà Comissão Ec~,)nômic3.
para a AmériCa Latina, organismo·dáONU.
Foi também Professor na UniVúsidade __ de São _Paulo.
Teve cassadOs os seuS direitoS de çnsillàr e pesquisar, quando
se distinguia como um dos mais importantes cjentistas sociais
no Brasil. Daí em diante, viveu_ cm ~mtros países: Chile e
_Estados Unidos._
__ _
Quando eu_ estava estudand-O na- Univcrsicl_~de de_ S!ªn·
ford, nos Estados Unidos, tive oportunidade de CoiivlVêr, por
algutn tempo, com o Professor Fernando Henrique Cardoso.
De volta ao Brasil, após o eXI1io, Fernando Henrique
fundou o Centro Brasileiro de .Análise e Planejamento CEBRAP, em São Paulo, onde reuriiu alguns dos mais ilustres
e brilhantes professores das ciêõ.cias sociaiS de Economia,
de Sociologia, de Política, de Esta_tística e -dos rriais:- diversos
cani[ios das ciências huniánas.
_
·
Poucas pessoas conheço, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que tenham promovido e realizado, em seminários, diálogOs
sobre os problemas econóniitos e sociais do Brasil, com tanta
intenstaade e em tantanha quantidade quanto o Professor Fer~
nando Henricjue Cardoso.
- _
_.-Em 1978, resolvi ingressar na vida político- partidária,
inscrevendo-me, então, n"o MDB, tornando-me candidato a
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Deputado Estadual, na mesma época em que Fernando Henrique Cardoso foi candidato ao Senado, assim como André
Franco Montoro. E nõs, que éramos candidatos pelo MDB,
tínhamos a possibilidade de fazer a campanha junto a Franco
Montoro ou a Fernati.do Henrique Cardoso. Como se tratava
de uma escolha que eu avaliava corno mais progressista, mais
condizente com as necessidades da luta pela democratização
do Brasil, fiz a opção pessoal de estar junto ao_ ~andidato
a Senador Fernando Henrique Cardoso. Naquela oportunidade, tornou-se vitorioso André Frarico Montoro, que· com
dignidade serviu aos. interesses do povo de São Paulo nesta
Casa. Quando foi eleiro governador, em 1982, foi a oporrunidade para que o suplente Fernando Henrique Cardoso se
tornasse Senador.
Em 1985. tive a oportunidade de _debater publicamente
cOm Fernando Henrique Cardoso, que fora escolhido candidato a prefeito pelo PMDB, sendo eu pelo Partido dos Trabalhadores e Jânio Quadros pelo PTB e outros partidos. Houve
uma disputa renhida, árdua, onde tive a oportunidade de
ser seu adversário, o que não me impediu de continuar a
respeitá-lo t a admirá-lo pelas suas qualidades.
Embora ele próprio reconheça não ser propriamente um
economista- e_ até de bom humor diz que, graças a Deus,
não o é - na verdade, poucos cientistas sociais tiveram a
oportunidade de, com tanta frcqüência - e sou testemunha
disso- dialogar sobre os temas de economia. Devido ~essa_
extraordinária experiência e em função: sobretudo, de ter
estado _engajado nas lutas maiores da sociedade brasileira pela
democratização do País, pela anístía, pelas "diretas já''; pela
probidade na administração, na campanha pelo impeachment,
tenho a convicção de que Fernando Henrique reúne condições
excepcionais para enfrentar a extraord~n~ria pro!Jlemática d?
economia brasileira.
Gostaria, também, de colocar algumas advertências e sugestões, porque, prezado Senador, Fernando Henrique vai
se defrontar com um dos maiores problemas da história da
economia brasileira, pois estamos vivendo -com taxas de Inflação da ordem de 30%. No último més, registraram.:-se ri"íveis
de desemprego altíssimos, historícainente, para a eccirio_mia
brasileira. Em que pesem os sinais de recuperação, ainda
estamos vivendo uma recessão; estamos vivendo situações de_
miséria, em nível dramático, em inúmeras regiões brasilei_ras,
em especial no Nordeste, como também nas· grahdes cidades
brasileiras, sendo que não há solução à vista.
Tenho expectativas, no mais alto nível, com respeito ao
MinistrO -Fernando -Henrique Cardoso, porqu-e S. Ex~ vem
para enfrentar um extraordináriO--desafio, e é preciso que
ouse, que tenha criatividade, pois é capaz -de formar _uma
equipe com alguns dos melhores-economistas do País. Dentre
esses, o economista: Edmar Lisboa Sacha _que, em muitas
oportunidades, já mostrou o seu brilhantismO e as suas qualidades. Foi ele quem, certa vez, caracterizou o Brasil como
a "Belíndiah, formada pela Bélgica e pela Índia; fOi tanl.bém
um dos que melhor diagnosticou o extraordinário desnível
sócio-económico que-caracterizou o "milagre económico brasileiro"; e foi ele quem também pro pugnou por s-oluções alternativas criadoras nos anos 60 e 70, em livro escrito juntamente
com: o filôsofo e cientista políticO Robe-rto Manga beira Unge r,
sugerindo_alternativas para o Brasil dos anos 70, dentr_e as
quais a introdução do imposto de renda negativo.
Se o Presidente Itamar Franco realmente estabelecer como prioridade zero-a--guena contra a miséria e a-rome_como disse Herbert de Souza, o "Betinho". em discurso-profe-
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rido por ocasião da instalação do Conselho de Segurança Alimentar - , é preciso que Fernando Henrique Cardoso aja
com muita coragem na direção de abraçar esses objetivos,
esfabelecendo com clareza os instrumentos a serem implementados para levar adiante tais propostas.
O Sr. MauroBenevides- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte ao
nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides -Nobre Líder, desejo juntar-me
à manifestação de confiança que V. Ex• externa nesta Casa
em relação à nomeação do nosso companheiro Fernando Henrique Cardoso -para exercer o Ministério da Fazenda no Governo Itamar Franco. Em entrevista que concedeu ainda em
Nova Iorque, o novo Ministro expressava a sua disposição
de forma muito clara, nítida, indiscutível mesmo, de direcionar
o se_u_ trabalho à frente daquela importante pasta miniSterial,para que se alcance, no menor espaço de tempo possível,
a retomada do des_envolvimento. Naturalmente, para que se
chegue a tudo isso, teríamos que enfrentar uma inflação que
-.-...._como V. Exk acaba de destacar- alcançou um patamar
insuportável, sobretudo para os assalariados e aqueles que
integrem a sofrida faixa de baixa renda no País. A vivência
que tem o Senador Fernando Henrique Cardoso dos problemas nacionais, a participação saliente Que alcançou entre seus
Pares nesta e na outra Casa do Congresso e, sobretudo, a
projeção- internacional que já granjeara cm função de uma
atuação marcante e ousada no MinistériO das Relações Exteriores, o credenciam para um exercício correto das elevadas
funções de Ministro de Estado da Fazenda, diante da conjuntura reconhecidamente adversa que estamos vi vendando rieSteinstante. Recordo que, dentro das atribuições do Senado,
a discussão em torno da dívida externa sempre preocupou
o Seriador Fernando Henrique Cardoso. Quando V. Ex~ ainda
exercia o mandato de Depufado Federal ou de Vereador por
São Paulo, o Senador Fernando Henrique Cardoso foi atuante
propugnador de um trabalho meticuloso na colaboração se bem me recordo - do extraordinário homem público que
era Virgílio Távora, no sentido de identificar, com absoluta
precisão, todos aqueles lances que marcaram a contabilização
de uma dívida externa gigantesca, num passado recente. Lf_!mbro-me, também, de que, há cerca de oito anos, Virgfiio Távora e Fernando Henrique Cardoso, como emissários ilossOs,
dirigiram-se aos Estados Unidos para fazer uma avaliação
em torno daqueles números que, chegando ao conhecimento
do Sertado Federal, estarreceram a nós próprios e a opinião
pública brasileira. S. Ex~ foram exatamente íncumbidos de
promover um estudo abalizado, detalhado da dívida externa
do_ nosso País. Diria mais a V. Exa que, no grande debate
constitucional, Fernando Henrique Cardoso teve uma posição
saliente, sobretudo, quando indicado para elaborar o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte; oportunidade em que se esforçou ao máximo para cumprir a elevada
tarefa. Dentro daquele seu estilo conciliatório, buscando harmonizar o entrechoque das Bancadas que então se digladiavam
em torno de um melhor rito para o ordenamento dos nossos
-trabalhos, Fernando Henrique Cardoso deixou evid~nte a su~
liderança e permitiu que iniciássemos--os trabalhos da Assembléia com um Regimento moldado no seu estilo participativo
de ação político-parlamentar. Acredito, portanto, que a ponte
de comunicação permanente entre o Poder Executivo e o
Poder Legislativo -·o Congresso Nacional, realmente será
estabelecida com a presença de Fernando Henrique Cardoso
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à frente da Pasta da Fazenda. NQs_, colegas de Fernando Henrique Cardoso - V-. Ex1 , além dç colega é conterrâneo do
ilustre representante de São Paulo - , Qesejamos ardentemente que S. Ex~ contribua para que ultrapassemos essa fase
delicada da vida brasileira, estimulap._do, de .todas__as formas,
o crescimemo econômico, reduzindo graduall!l.ent~ .9S níveis
de inflação e abrindo perspectivas de emprego para ã.ósorção
da mão-de-obra trabalhadora no País.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Agraueço, nobre Sena·
dor Mauro Benevidcs, pelo aparte, em que dá o testemu;;,ho,
com conht!cimento pessoal, do trabalho do Senador Fernando
Henrique Cardoso no Senado FederaL V. Ex• salientou o
interesse que S. Ex• sempre-demonstrou pela questão da dív_ida
externa brasileira. Sabemos que S. Ex~ estudou o as::mnto,
tendo sido relator tanto da comissãO qi.IC eX.ãnlihou a problemática da dívida externa brasileira como de algumas mensagens do Executivo para o Senado Federal sobre o endividamento externo. Juntamente com o Senador Severo Gomes
e ou_tros Senado_r~s desta Casa, mUito se emperihoü Para que,
agora, na Resolução n<> 80/90, tivéssemos form_a_s de melhor
preservar o interesse brasileiro, pois, a partir dela, o Brasil
não pode assumir compromissos que ultrapassem a capacidade
_
de pagamento do se_u setor público.
E exatamente nessa área. prezado Senador Mauro Benevides, que gostaria de ver, da parte do Ministro Fernando
Henrique Cardoso, atitudes ousadas c criãtivas.
CreiO que é hora de dar um passo, junto aos credores
internacionais, ao Fundo Monetário Internacional, que indique a necessidade de maior compreensão para a questão da
retomada do nosso crescimento e do comba_t_e à miséria e
à inflação.
Avalio que o _Ministro Fernando Henrique -Cardoso com a extr3ordinária equipe, composta de pessoas dinâmicas,
como Edmar Lisboa Bacha e outros que com S. Ex~ estarão
trabalhando -pode apresentar uma solução alternativã.
Aqui relembro as _lições de John Maynard Keynes cm
'"As conseqüências econõmicas para a paz", em que explicou
aos países vendedores, cm 1919, que seria impossível cobrar
da Alemanha tudo que era de direito em termos de reparações
da guerra, porque estariam impondo àquele país mais do que
aquilo com que poderia arcar. A lição não foi aprendida senão
depois da Segunda Grande Guerra Mundial.
Em outras palavras, seria muito m3.is aacquado, em benefício da saúde econômica e financeira de_ toq~~ as partes, que
houvesse maior compreensão por parte da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos em relação ao país cuja economia
estava de_struída.
O Brasil não passou pÕr uma guerra de destruição por
bombardeios, mas praticamente um terço da nossa população
vive sobre os escombros da guerra social que se perpetrou,
da guerra que faz_com que hoje tenhamos de ter a. consciência
da dívida social de que tanto falava o Senador Teotónio Vilela.
Para enfrentar isso, será necessário agir~tomo se estivésSemos
numa guerra, numa batalha, onde o comb_ate à miséria e à
fome seja, realmente, a prioridade maior. É isso que espero
.
.
_
do Ministro Fernando Henrique Cardoso.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy;- o Sr,
Nabor Júnior, 2" Secretário, dei:~a a cade_lra_dfl presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, I'~ Secretário
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACJEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem r~visão do_orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, desejo, em rápidas palavras, tecer alguns cOmentários
-sobre um problema de interesse da Região que r"epresento
aqui, no Senado Federal, e que, a meu ver, tem uma extrapo___
lação de caráter nacion:;!.l. _ _ _ . _ _ _
RefirO~me, Sr. Presidente, ao desenvolvimento _dos projetes de irrigação,'fundá.inentái!:(pafã o úosso País, visto que
uma porção de nosso território, preponderantemente tropical,
é constituída de terras áridas ou sem i-áridas, sobretudo_ no
Nordeste.
··
-..Hoje, venho, Sr. Presidente, fazer uma referência especial à conclusão das obras de reassentamento de_ população
na borda do Lago da Hidrelétrica de Itaparica, que considero
importante para o Nordeste e, de modo especial, para o Estado
que represento nesta Casa.
_
Itaparic:a é a _única das usinaS de geração elétrica do sistema Chesf que se encontra, como todos sabem, localizada no
Estado de Pernambuco.
Há um ano, aqui, da tribuna, cobrei do Govenlo FeOeral?
em especial do Ministério de Minas e Energia, a conclusão
dessas obras. Agora, Sr. Presidente, venho registrar, com
satisfação, que elas foram concluídas e uma nova fase se iniCW,,
sobretudo para aqueles que vivem e moram na região do
submédio São Francisco e que, de alguma forma, foram atingidos pela construção da Barragem de ltaparica.-- Apesar da
grande importância para o Nordeste, uma vez que gera energia
relativamente barata, Itaparica ocasionou, em conseqüência
de sua construção, o desaloja-mento de famílias, tantó em
território pern3.ffibucan-o, quanto baiano, faZendo com que
a questão social ali se agravasse substancialmente.
Como sabemos, Sr. Presidente, a Hidrelétrica de_Itaparita teve suas obras iniciadas em 1975. Sofreu muitos atrasOs,
tantos que o Nordeste acabC?-u pasSando por uffi raciOname-ri~o
de energia elétrica terrível entre os anos de ~987 e 198&. _
.
Ao ser inaugurada em 1988, Itaparica pennitiu que o
Nordeste continuasse a·se de.senvolver. No entanto, o reassentamento das famílias, em terras_de Pernambuco e_da Bahi3.~
SOmente agora está sendo concluído, com o início da op~:r~çâo
dos primeiros projetes _de irrigação. Até Q inícjo d-e 1994,
cerca de 20 mil hectares serão irrigados, sendo 13 mil en;~._
Pernambuco e 7 mil na Bahia.
Como dizem os especi.alistas no assunto, _cada hectare
irrigado gera pelo menos dois empregos diretos e, geralmente,
um indireto. Por aí se vê, Sr. Presídente, que 20 mil hectares
podem significar mais de 40 mil empregos diretos, sem contar
invisíveis vantagens indiretas, s_obretudo porque quem fala
em irrigação fala em agricultura, fala na pecuária, inclusive
na -pecuária de pequeno porte, fala, conseqüentemente, tam.~.
bém na melhoria da dieta alimentar do nordestino.
. :."
Irrigação é para o Nordeste tanto mais importante quandO
sabemos que a Região vive enfrentando a questão da irregularidade_ climática, como acontece agora, quando se depara,.
mais urna vez, com urna seca de g~ande extensão. A seca
-que o Nordeste vive é,_talvez, a maior que a RegfãO já coõheceu, desde os idos de 1932, ou seja. a maior dos últimos
60 anos.
E-iifã6; -quem- fu.la--enr irtigação-~-providência- fundamental
para o desenvolvimento__da_ agropecuária nordestina, fala- em
geração de emprego pennanente numa área seca.
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A irrigação das terras em torno do __Lago de ltaparica,
nos sertões de Pernambuco e Bahia, beneficia-rá diretamente,
em sua fase inicial, cerca de 5 mil famllias, o que significa
dizer - admitindo~se que cada família no Nordeste constitui-se de 5 a 6 dependentes - , que mais de 20 mil pessoas
serão_beneficiadas e, portanto, poderão viver às -custas de
seu próprio trabalho, o que lhes proporcionará condições de
ascensão social.
Desde 1988, essas famílias sobreviveram com uma verba
de manutenção paga pela Chesf, equivalente, hoje, aproximadamente, a 5 milhões de cruzeiros. Essas famílias tinham sido
desalojadas, por ocasião da construção da Barragem de It~pa
rica e a Chesf, não tendo como garantir-lhes sobrevivência;
obrigou-se a pagar-lhes um abono. Isso significa dizer que
o cidadão ficava recebendo um auxílio que não_ lhe garantia
o sustento familiar e, por outro lado, não tinha como trabalhar.
Embora as obras de irrigação tenham o apoio do Banco
Mundial, que participou, nõ Caso de ltaparica, com __232 milhões de dólares, de um total de 800 milhões, que estão sendo
investidos, a verdade é que a crise económica que i:i País
atravessa, especialmente nas duas últimas décadas_, impediu_
a conclusão dos serviços no tempo previsto.
- - Hoje, cinco anos após o Prazo previsto para que os ·cotonos. tivessem suas terras irrigadas,_ felizntente - e aí o meu
registro os primeiros projetes estão Sendo cOlocados
em operação, com os agricultores plantando milho,_ feij~o,
amendoim, melancia, melão, mamão e tomate, permítíndo
um salto de qualidade em suas vidas e na economia da região.
Estima-se uma produção anual de 350 mii toneladas de
alimentos, nos projctos irrigados na borda do lago, para uma
arrecadação anual também estimada em 60 milhões de dólares.
Até o início do próximo ano, 1994, os trabalhos de irrigação·, dos 20 mil hectares- assim esperamos -estarão concluídos, se o Governo Federal - e aí faço o meu apelo - continuar a liberar os recursos necessários para as obras.
Aliás, algo muito oportuno de se registrar é que, diferentemente do que ocorre em Xingó, cujas obras para a construção da hidrelétríca se realizam dentro de um cannyon, portanto, inundando uma pequena área no submédio São Francisco,
em Itaparica, como a barragem foi feita num~ região relativamente plana, a área inundada foi muito grande. Isso causou
o desalojamento de muitas e muitas famílias, sobretudo em_
território pernambucano, mas também em territótio" baiano,
sobretudo em cidades como Rodela, Chorrochó etc.
Daí por que, se, de um lado, foi importante a construção
da hidrelétrica, por outro lado não podemos deixar de salientar
que foi muító pesado o custo social que essa hidrelétrica ensejou.
Este ano, o Orçamento Geral da União determina recursos de 123_milhões de_ dólares para investimentos em ltaparica.
Com essa verba, se liberada, a Chesf pratiCamente conclui
os serviços de irrigaçãO, restando para 1994 apenas o complemento das obras.
A implantação dos projetas de irrigação- de reassentamento rural garantirá a base económica da população- desl?cada de uma área de 834 quilómetros quadrados, onde hoJe
existe o__lago de Itaparica - , em condições bem superiores
àquelas que a população tinha antes do reservatório.
É importante lembrar que essas obras, que estão sendo
feitas-sob a coordenação da Chesf, realizam-se em articulação
com a CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco, e é graças a essa parceria ChesfTCodevasf que não tem faltado ao projeto uma b_oa _assistência
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téçnica, porque a Codevasf é, certamente no Nordeste e tãtvez
no País, uma das empresas estatais que mais know-how tem
em matéria de irrigaçãO.
Essa parceria da Chesf, atualmente dirigida pelo competente engenheiro Dr. José António Muniz Lopes, com a _<:;_odevasf, sob a direção igualmente eficiente do Dr. Airson Ló_cio,
está permitindo fazer com que· as obras se desenvolvam em
bom nível e possam quem sabe - assegurar, como se
dcscj&,_ o pleno atendimento daquelas populações do submédiÕ São Francisco, de modo especial aquelas que mais diretamente sofreram com a construção da hidrelétrica e que,_conseqüentemente;-agora estão tendo a possibilidade, de exercitar
uma atividade económica:
DCvo, também, Si. P-residente, io tempo em que registro
como alvissareira a conclusão das obras - e cumprimento
os dirigentes da Chesf e da Codevasf, bem como as autoridades
do Gove.mo Federal_ - aproveitar esta oportunidade para
faz_er um apelo, de modo especial ao Governo Federal, para
que não deixe de liberar os recursos, inclusive já alocados
no Orçamento da União, para que essas obras não sofram
so~uç_ão,de continuidade.
_
_ _
___
-- -NO iriícío de minhas palavras, falei aqui, e volto a insistir,
que a construção de ltaparica sofreu muitos atrasos, -como
muitOs atrasos está.sofrendo também a construção da hidrelé__ - _ _ ___
_
trica de Xingó.
Então, já que estamos praticamente na Ultimâ etapa do
projeto d_e reassentamento da população- portanto, na reta
final, como se diz- creio que o Govenlo Federal não deveria
deixar faltar seu apoio para que ess':l_s ~bras sejam definitivamente COncluídas.
Houve um economista que. recentemente, num competente trabalho, concluiu que uma das causas da inflação brasileira reside no não-retorno do capital investido.
- Acredito que a Usina de Itaparica é um desses casos,
como tantas outras obras, algumas até de muito maior vulto.
Não se deve, pois, deixar de alocar os recursos para que
esses empreerrdiment?S come~em a dar retorno,_ inclusive,
__
__
corno o caSa pre"sente1 _!10 âmb_ito social.
- Dãl por que, Sr. Presidente, eu concluiria as minhas palavras salientando a necessidade de que não faltem os recursos
para a conclusão desse empreendimento.
Portanto, ao mesmo tempo em que cumprimento os dirigentes da Chesf, da Codevasf e as autoridades do Governo
Federal por terem permitido com que: essa obra se desenvolvesse, desejo, Sr. Presidente, reiterar, como representante
do povo pernambucano - mas, creio, interpretando o sentinlento de_ todos os_ nordestinos, mormente aqueles situados
no slibinédio São Francisco :- , o meu apelo Para que o
Govetho Federal, sobretudo através do Ministério de Minas
e Energia, não falte com os_ ~~~ursos para que essas obras,
ao final, sejam concluTdas,- trazendo, assim, indizíveis benefícios para o Nordeste e, sobretudo, para o desenvolvimento
da irrigação numa área que é re_conhecidamente carente de
agricultura irrigada, cuja importância não precisa aqui ser
destacada.
A irrigação é importante etll qualquer região, mas principalmente nessas regiões do semi-árido nordestino que sofrem
cdnstantem-ente de irregularidades pluviométricas e que, con-seqüentemente, só têm condições de desenvolver uma agricultura, com alguma resposta económica, se -~e implantarem projétOs bons e adequados de irrigação.
-~-o

Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V.
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Pois não, nobre Senador
- -

--

-

O Sr. Eduardo Spplicy - Nobr<:; 's'e_nador, considero,
como V. Ex•, de grande_ prioridade: investimentOS que possam
viabilizar a ampliação da irrigaçãó hãs tegiôCs brasileiras, so~
brctudo no Nordest~. onde estive'ríá Ufiirda semana de abril,
conhecendo parte do sertão de PerTI3inb.u~, de Alagoas e
de Sergipe. Estive, inclusive, na Usina de Xing6, onde pude
ver de perto e avaliar a importância daquela obra. Vendo
a extraordinária Cxtefisão do Norde.s~~ b~asileirg, que está
sofrendo um grande castigo- em _conse"qüêf1~ia da seca, pude
constatar como é importante quC haja___:_ e""j~)ardam- investi-~
mentos em larga escala para um !i irrig_açãq qll;e possa aumentar
a áre_a- plantada no Bras"il com grand~, ~u,mento de produ ti~
vidade. Observo nas palavras do Sen·aijor..e Ministro que irá
assumir dentro de instantes, Fernando Henrique Cardoso,
que Yai precisar Se desdobr_ªr nQ_ que diz respeito ao Orçamento. Diz S. Exn que vão ser necessários cortes de despesas
que foram_acres_cidas_e .que não há c9mo_s_erem executadas.
Interessante observar que o Ministro Fernando Henrique Cardoso ao assumir o novo cargo, já eStá dizendo que, enquanto
estiver no Ministério; quer duas cois.aS:_· que haja ordem e
disciplina. E quem quiser dar palpité pela imprensa sobre
política econômica, não sendo Ministro d_a Fa~nda nem Presidente da República, por favor peça demissão primeiro. É
importante salientar isto, e fico-pensando como será o entrosamento _entre o _Ministro da_ Fazend~ e o_ do Planejamento,
que tam hêm é çla área econômica. O Ministro Alexis Stepanenko foi tamb\:!m, ont~m. confirma_go no cargo, pelo ·-que
noticia a imprensa, de forma permanente. Será que irá_ dizer
apenas aquilo que o MinistrO da Fazend.a coloca ouJutverá _
uma intCraÇão c independência? Se ·s. Ex~ for independente
e puder agir como MinistrO, elaborando o Orçamento; Corrióé da função do MiniStério do PlanejanleD.to;·_ creio, entãO,
que o Ministro Fernando Henrique Cardoso tei--se-ia esquecido desse seu Colega, o Ministro do Planejamento. É apenas
uma observação, mas relacionada à questão da es~olha de
prioridades. Avalio_ que o Congresso N~ciqnal precisa, junto
com o Poder Executivo; dar um_ passo de aperfelçoãin-ento
para que aqui Cste"jamos cóm maior .(acibnalidade, decidindo
sobre as prioridades de o que fazer com o dinheiro do povo. -Muüo obrigado.

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Eduardo
Suplicy, agradeço a V. Ex~ pelo aparte. Quero sob r~ ~le fazer
dois comentários: primeiro, espero - Cbmá' assim V~ Ex~
acaba de se manifestar nesta Casa - que o novo Ministro,
Fernando Henrique Cardoso, consiga bem se desincumbir das
funções para as ·quaiS foi convidado pelo PreSidente da República. Não lhe faltam condições, quer técnicas, quer políticas,
para que S. Ex.• possa enfrentar, com êxito, o enorme desafio
que tem pela frente. Espero, naturalmente, que o Governo
aja de maneira articulada, pois, sem isso, certamente, não
terá condições de êxito. You ma_is além: o Senador Fernando
Henrique Cardoso ·será o quarto Ministro da Fazenda em
um espaço de sete meses, o que bem demonstra quão difíCil
é a tãrefá que S. Ex~ exercitará. Daí por que-Creio qUe seja
necessária a colaboração de todos e, de modo muito especial,
daqueles que integram a cúpula do Goyerno Federal. Sei que
S. Ex~ terá dificuldades, mas insisto que, com sua tarimba
técnica, com sua habilidade política, acredito que vá co-nseguir
executar o programa económico que certainenté vai oferecer
ao País. Estou certo também que, nesse programã.'-ecorrô_tnico,
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obras de relevante interesse soçial, como é o caso do reassentametito· das populações de Itaparica, merecerão a desejada
prioridade.
.
_
V. Ex•, cotno salientou, e_steve, recentemente_, no Nçrdeste. Acredito que terá mais cQndições ago-ra "'de Cotlcordar
comigo- quando- defendo a importância de certã.s obras para
a região Nordestina, sobretudo aquelas ligadas ao desenvol·
vimento de obras de irrigação. V. Ex~ viu Xingó, lamento
se não estiver visto Itaparíca, pOiS em Itaparica ia ver o drama
dos desalojados pela construção da barragem! Essas pessoas
foram tiradas de áreas onde moravam e ficaram ali como
párias dentro do seu próprio País. A ajuda que a Chesf oferecia
era quase uma esmola; e a música de Gonzaga diz que a
esmola ou mata de vergonha, ou vicia o· cidadão. EstimO;
portanto, que esse reassentamento não sofrá solução de cçntinuidade, oxalá o Governo possa concluí-lo no próximo ano.
Agradeço o aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy.
Encerrando, Sr. Presidente, façO~ m·ais uma vez,·um apelo
ao Governo Federal no sentido de que não faltem os recursos
para a conclusão do reassentamento da popula_ção que está
sendo relocalizada como c9nseqüência das obras de Itaparica.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito-bemt
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB,BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SJ4s. e Srs. Senadores,
praticamente todos os brasileiros- técnie;os ou leigos---:: concordamos em que a participação das ferroviãS em rioSsa matriz
de transportes deve ser substancialmente elevada. As dimensões continentais do País, o alto consumo de combustíveis
onerosos em nossas rodovias e a análise comparatiVa das condições de economia e segurança dos vários meios de transporte
são apenas alguns dos argu~entos a fa-vor da tese. Diante
da intensidade das restrições que inibem o setor, contudo,
ainda que fossem implantados todos os projetas cogitados
de recuperação, racionalização, modernização e expansão do
sistema, o modelo ferroviário, no ano 20UO~-apefiaS COnsegUiria
manter sua atual posição relativamente às demais modalidades.
_ A despeito de todas as circunstâncias que o tem-desfaVorecido em benefícíO das rodovias,. o setor de transporte ferroViário tem conseguido manter sua participaÇão·· relativa ·em
tófno de 22,5% do total das cargas transportadas no País,
poiicO acima dos 17% relativos ao transporte hidroviário.
Após um período de involução acentuada nas décadas de
60 e 70, o transporte de cargas por ferrovias reaproXima-se,
hoje, dos índices de particípação de que dispunha nos anos
50, embora continue encon_tra.ndo rígidos obstáculos_ para a
sua expansão em cotejo com á modalidade rodoviáiia, que
opera 56,5% de tpdo o transporte dessa natureza. No que
respeita ao trarisporte de passageiros, entretanto, o perfil involutivo parece definitivamente consolidaQ.o. Enquanto em 1960
as ferrovias eram responsáve-iS pelo transporte de 18,9% dos
brasileiros, hoje essa participação mal atinge 2,3% e téllde
a decrescer ainda mais- com exceção do transporte metroferroviário urbano.
Nosso sistema ferroviário, com pouco mais de 3_0 mH
quilômetros de extensão, é operado por cinco grandes empresas, tfêS das quais de propriedade do Governo Federal: a
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Rede Ferroviária Federal S/A, a Estrada de Ferro Vitória
a Minas e a Estrada de Ferro Carajás, as duas últimas pertencentes à Companhia Vaie-do Rio Doce. A FEPASA- Ferrovia PaulistaS/A é de propriedade do Estado cte-S-ãõ Paulo,
enquanto a CBTU- Companhia Brasileira de Trens Urbanos
-antiga subsidiária da Rede Ferroviária- teve seU Coiltrole
recentemente transferido aos Estados.
Integram ainda o sistema, com extensão total equivalente
a apenas 1% da malha, as Estradas de Ferro Perus-Pirapora,
Votorantim e Jari- de propriedade privada- e a Estrada
de Ferro Mineração Rio do Norte -também da Com.pãnhia
Vale do Rio Doce - , dedicadas, todas, ao transporte de
minérios. Merece ainda menção a Estrada de Ferro Campos
do Jordão, voltada ao desenvolvimento turístico e VincUlada
ao Estado de São Paulo.
À pequena extensão da malha ferroviária;-quase toda
de construção -ª_nterior à década de 50, somam-se dificuldades
técnicas decorrrentes de seu traçado, da diferenciação debitolas e, fundamentalmente, da ausência de manutenção adequada. Cumpre registrar, entretanto, que tais mazelas - ainda
que agra_vadas pela crónica esca-sséz:_de recursos- não impediram que as ferroVias brasileiras passassem, e estejam passando, por intenso processo de racionalização administrativa e
operacional que tem, afinal, atenuado a obsolescência do Sístema e assegurado sua sobrevida.
O transporte de cargas por ferrovias no Brasil dé hoje
caracteriza-se iguãlmente por uma crescente- e nerit sempre
desejável --especialização concentrada. Cinco- produtos ou
grupos de produtos - minériOs _de ferro, granéis agrícolas
para exportação, combustíveis, produtos siderúrgicos e cimen-to -respondem por nada menos que 90% do total transportado. Tal característica afuda mais se acentua quando se observa que as chamadas linhas de minério, com apenas 8% ·da
malha, são responsáveis por 80% de todos os transportes sobre
trilhos no País.
Não é sem razão, portanto, que o custo do transporte
de cargas no Brasil costume atingir o dobro do da média
dos países do PrimeirO Mundo. A supremacia do modo rodoviáiio~ cõnsolidada numa época em que o_s preços internaciOnais do petróleo tinham pouca expressão e a-distância média
de transporte era muito menor, precisa ser atenuada em proveito da utilização de nossas ociosas hidrovias e, especialmente, em relação às nossas abandonadas ferrovias.
Basta um CQnfronto superficial com os dados indicativos
da matriz de transportes nos países desenvolvidos para que
o excesso em favor das rodovias no Brasil transpareça. Nos
Estados Unidos, onde a malha rodoviária pavimentada é trinta
e sete vezes superior à do Brasil, a quantidade de carga transportada nessas vias é apenas quatro vezes maior que a nossa.
De fato, naquele país -de extensão territorial semelhante
à brasileira - , a participação das ferrovias no transporte
de cargas_ chega mesmo a suplantar em cerca de 46%_ a quantidade transportada em rodovias.
. No Brasil, o descaso que os sucessivos governos- vêm
dedicando às ferrovias evidencia-se pelos indicadores estatísticos. Ainda que se considerem os reflexos da grande recessão
dos anos 80 sobre a demanda geral pelo transporte de cargas
-que, de um crescimento médio de 10,3% ao ano na década
anterior, passou a um incremento anual médio de 3,9% os investiinentos públicos nas ferrovias sofreram decréscimo
real. Em 1989' OS_ aparteS- federais no setor ferroviário corresm
ponderam a apenas 18% daqueles efetuados em 1980. O quadro de desinvestimento agravou-se ainda mais pela interve-
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niência dos serviço da dívida financeira do setor, cujos dispêndios dobraram no mesmo período.
_
Resultado desse quadro perverso é a situação enfrentada
pela Rede Ferroviária Federal, maior operadora do setor,
responsável por quase 75% de toda a malha ferroviária brasileira. Envolvida em déficits operacionais crónicos, mas credora de imprescindíveis serviços de interesse económico e social
que têm prestado, a_Rede reclama urgente saneamento administrativo, técnico e Ímanceiro que lhe permita operar- com
desenvoltura os 22 mil quilómetros de ferrovias sob sua gestão.
Lamentavelmente, contudo, uma vez mais o discurso oficial
pertinente à política de transportes privilegia as rodovias.
Sr. Presidente, 8_n;;._Senad9res, o Govex:no Itamar Franco
acaba de expor à naç_ão o seu reclamado plano de recuperação
económica. Aplaudido quase univer.salmente, o projeto visa
ã geração de empregos por meio de investimentos em setores
económicos de_larga_utilização de mão~de-obra. Foram eleitas
Para tanto as áreas da agricultura, da construção civil, da
exportação e dos transportes. As ferrovias, entretanto, não
lograram sua inclusão no rol das prioridades.
De fato, não há como pretender-se o desenvolvimento
econôiri:ico- sem à reci.Ipeiação da infra-estrutura de transpor-tes de que dispomos. Da década de 40 até meados dos anos
70, recursos provenientes da vinculação. tributáiia, dos orçamentos públicos e mesmo das agéncias de fomento nacionais
e internaciomii:S aSseguraram a implantação no Biasil de um
complexo e abrangente sistema de transportes. A expansão
das redes chegou mesmo a antecipar-Se ã implantação dos
centros industriais de produção e à ampliação das fronteiras
agrícolas. No final dos anos 70, esse quadro alterou-se pelo
ajuste determinado pelos choques do petróleo, de 1973 a 1979.
Talvez fosse o momento adequado para a redescoberta das
ferrovias, o que infelizmente não ocorreu.
-- Nos anos 80, diante da constante perda da capacidade
de investimento do setor público, culminada pela desvinculação dos tributos decorrente da Constituição de 88, a deterioração dos níveis de serviço aprofundou-se rapidamente. No
setor fer~oviário, a situação foi mais ainda agravada-pela alocação dos já escassos recursos públicos a projetas de prioridade
discutível como a Ferrovia do Aço e, principalmente, a Ferrovia Norte-Sul. O sistema de transportes chegou, então, à dramática situação atual: rodovias deterioradas e sem manutenção e ferrovias obsoletas I~· sem investimento tecnológico~ Para
um país que pretende a expansão econômica por meio do
aumento da produção agrícola e da exportação de grãos não
é um quadro propriamente promissor.or
Uma verdadeira política -de transportes deve compatibilizar os objetivos de assegura~ acessibili<lade e integração
regional c~:u:11 as políticas sociais que visem à geração de empregos e, igualmente, com a perspectiva de redução dos custos
industriais. A política de trarisportes está, pois, na fase do
processo de recuperação económica e deve merecer, portanto,
precedência no estabelecimento das prioridades públicas, com
vistas, inclusive, a assegurar competitividade à produção nacional.
Não havendo -como não há- recursos que pennita111
o i~vestimentO público no porte que a realidade impõe, -alternatJVas devem ser buscadas. Nesse sentido, uma maior coordenação entre as iniciatíVas da União, dos Estados e Municípios,
assim como entre as diversas modalidades de transporte mostra-se cada vez: mais necessária. Do mesmo modo, devem
convergir para o setor mecanismos inovadores de financiame-nto visando em primeiro e destacado plano, à recuperação
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da infra-estrutura já instalada e à sua conclusão, pãra só-então
promover-se a expansão das redes viárias. Desse ponto de
vista, a conflUência de capitais pri'vádos assim como a partição
das responsabilidades entre os vários agentes económicos que
demandam os serviços de transportes assumiram mesmo -catáter de imprescindibilidade.
Em todo o mundo, a privatização é, Serri dúvida, uma
das 'principais sOluções propostas para o problema dos transportes. A constatação de que a implantação de infra-estrutura
já- não tem hoje o mesmo valor estratégicõ -de décadas atrás
favorece a adoção de políticas de privatização. Em verdade,
para o atingimento de estágios mai& aV~nçado~ de i~d':J.Stria
lização, cumpre ao Estado enfatízar'mU.ito-mais o~desenvol
vimento científico e tecnológico e ~a~utíiVérsalização do acesso
à educação que ·o tradicional proVimento da infra-estrutura
de energia e transportes.
A operação de serviços públicos por meiO de concessões
e permissões encontra abrigo constituciorial e depende ape11as
de necessária e urgente regulamentação. Algumas condições
para a privatizaçãO devem, todavia, ser atendidas. O património público não poderá ser alienado, concedendo-se a terceiros a exploração das vias e de serviços comeiciais ·paralelos
mediante a contrapartida de investirrientós em manutenção
e melhoramentos. Findo o prazo das concessões, as benfeitorias reverterão ao poder público, que· manterá as atribuições
de planejamento, fiscalização e controle. O· OO.treâor ferro:..
viáríri entre o Rio e São Paulo, por exemplo, que se vai sucateando, pode ser soerguido por esse mecanismo de concessão
operacional.
Não apenas para a operação dos serviços existentes pode
ocorrer a privatização ou a descentralização. A concessão
para a construção de novas vias objetivando o escoamento
da produção agrícola, por exemplo, é hipótese que parece
ecumenicamente vantajosa. No setor ferroviário~ a concessão
da Ferronorte a um grande grupo privado --havido como
o maior produtor mundial de soja -·parece destinada ao
sucesso pois reduzirá à metade o valor do frete que atualmente
onera o produto. Na mesma linha, a concessão ao Estado
do Paraná da Ferroeste franQueará o escoamento, pelo porto
de Paranaguá, de milhões de toneladas anuais de grãos.
Sr.Presidente, SrS.Seriadores, não é maiS aceitáVel-por
todas as razões- a prevalência do descaso-para·com as ferrovias biasileiras. De sul a norte, o quadro de abandono· é semelhante. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o transporte
de passageiros- suspenso em quase todo o E:s·tado---:- restringe-se, hoje, à linha Porto Alegre-Uruguaiãnã. Na Bahia; a
última viagem de passageirOs· Da malha fêáovlãria".'ocOrreu
no ano passado, quando o uTrem Verde" fez uma viagem
ecológicã.pãra a-"Riri 92". Nesse mesmo EstadO nordestino,
encontra-se sobrestada pelo governo federal a construção da
variante Paraguaçu, de 76 quilómetros, na fery9via _que liga
Candeias a Muritiba. As obras, que permitiríam a· redução
do tempo de viagem das três horas gastas hoje para apenas
uma, foram abandonadas em maío de 1991, quando já haviam
sido despendidos quatro milhões de dólares.
Se a opção do Brasil, como se· anuncia, é pelo desenvolvimento econômiCo e socJál, cülnpre ao gOv"erno federal apre.:
sentar à sociedade -com a brevidade que a realidade impõe
- um plano que oriente e estimule a redenção das ferrOvias
brasileiras para o exercício de sua veidadeira vocaçãO: a do
transporte do progresso aos recantos do. Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS S/lS. SENADORES:
Albano Franco Dario Pereira _Dirceu Carneiro_ Eduar~o
Suplicy _ Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira ~ Flaviano Melo _
Garibaldi Alves Filho
Gerson Camata_ G!lberto Miranda _
Guilhenne Palmeira _ Henrique Almeida _ Hydekel Freitas _
Jarbas Passarinho
João Rocha _ Jonas Pinheiro _ Jutahy
Magalhães_ Juvênciõ_Dias _ Lavoísier Maia __ ~o-~~1 ~p~ista _
Márcio Lacerda _Mário Covas_ Marluce Pinto ...... ~- Suassuna _
Pedro Simon.

o

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a mesa,
i"equeriin.eittO- que será lido pelo 1~ Secretário.
. _.
É _lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 489, DE 1993
Nos termos do disposto no art. "216 do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o previsto rio art. 50
§ 2~ da COnst~tuição fed.~rl!l.~ requeiro seja encirriinhado ao
EXrii~ Sr. Ministro·-qa Saúde o pedido de informações abaixo
especificado:
1 - O Ministério ·da Saúde baixou alguma portaria incluindo o texte para detecção do vírus HTLV (vírus linfotró~
pico humano) em bancos de sangue visando a prevenir a propa~
gação da doença produzida por transfusão de sangue ou de
suas· frações, de acordo com o previsto na Lei n9 7.649/88?
2 - No caso de não ter editado portaria neste sentido,
quais as razões que_ determinaram a sua não edição até o
momento?
3 - Existem estudos promovidos pelo Ministério da Saúde para avaliar a prevalência do HTLV na população brasileira?
4 - Existem eStudos promovidos pelo Ministério da Saúde para avaliar as provas de laboratório existentes para a
detecção do HTLV em sangue humano?
Sala das Sessões, 21
Campos.

de

maio de 1993.- Senado!' Júlio

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento
lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos do
inciso III do art. 216 do.Regimento Interno.
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotou-sé, hoje. o prazo previsto no art. 91, § 39, do_ Regi_mento_Intemo,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da mclusão,
em Ordem do Dia, do Proje10- âe Lei do $enado Jt1 92192.
de autoria do Senador Pedro Simon, que dá nova redação
ao § 2' do art. 110 do Código Penal.
A matéria por ter Sido aprovada em apreciação conclu-·
siva, pela Comissão de Constituição, Justiça~ Cidadani~, vai
à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada conclusivamente
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada.nia:
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Texto Final aprovado pela Comissão de ConstituiÇ3o,
Justiça e Cidadania
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 92, DE 1992
Dá nova redação ao § 2? do art. 110 do Código

, Penal.
O CongreSso Nacional decreta:
Art. 1• O § 2• do art. 110 do Código Penal passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 110. . ................. ._ ............. ~····~-···
§ 210 A prescrição-não pode ter por termo inici31
data anterior à do recebimento da denúncia Ou queixa."

Art. 2" Esta h~i entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 3'! Revogam-se as disposições em coittrário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência
comunica ao Plenáriõ que Oãó fOrãrit designadas matérias para
a Ordem do Dia da sessão ordinária de segunda-feira, às
14h30min.

·'•,

,, '
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Está encerrada
a sessão.
(Levantll;·Se a Sessão às 10 horas e 40 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE N• 325, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições e eln conformidade com a delegação de competência
qUe lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2,
de 1973, e tendo em vfsta o que consta do Processo
PD-000259/93-4 resolve exonerar, a pedido, por ter sido nomeado para outro cargo público, Paulo Fernando Batista
Guerra, do cargo, em :comissão, de Assessor, Código SFDAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Centro de InformátiCa
e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, a partir de 6 de maio de 1993.
Senado Federal, 21 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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ATA DA 96• SESSÃO, EM 24 DE MAIO OE

1993
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 --Mensagens do Senhor Presidente da República
- Ni' 190 a 192/93 (n• 270 a 272193, na origem), restituindo autógrafos_de projetas de lei sancionados.
- N' 193/93 (n' 273/93, na origem), comunicando sua
ausência do Páís, no períõ-do de 24 a 29 de _m_aio corr~nte,
a fim de realizar visita ofiCíal f.RCpública Argentina .e
à República Oriental do Uruguai.·
1.2.2 ~- Requerimento
- N~ 490/93, de autoria do Senador Esperidião Amiri,
solicitando licença para ausentar-se_ dos trabalhos da Casa,
no dia 21 do corrente mês. Votação adiada por falta de
quorum.
1.2.3 - Comunicação
-Do Senador Esperidião Amin, de ausência dos. trabalhos da Casa, no dia 24 do corrente més.
1.2.4- Comunicações da Presidência
-Recebimento dos Ofícios n•' 1.079 e 1.080/93, do
Banco Ceriti-3.1 do Brasil, encaminhando a complementação
dos documento_s necessários-à insfrução dos Ofí_cios n"'s S/35
e S/14/93, respectivamente.
-Recebimento dos Ofícios n~ S/47 a S/50/93 (n~ 1.075
a 1.078/93), do Banco Central do Brasil, solicitando autorização para que a Prefeitura Municipal de HorizontinaRS, os Governos dos Estados do Maranhão e de Alagoas,
e a PrefeitUra Municipal de Planalto - RS, respectivamente, possam contratar operações de crédito-para os finS
que especificam.

- Prejudicialidade dos Requerimentos n~~ 745_ e
750/91, 499, 577 e 671/92; e 363193, sobre matérias que
· ·
menciona.
1_.2,5 - Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Reverência
póstuffia à memóri~ do. médico mit;eiro Dr. Hilton Rocha.
SENADOR VALMIR CAMPELO- Reconheci-.
mente ao Banco do Brasjl pela instituição do Furidb de
Desenvolvimento dos Programa's Cooperativos ou Comu-,n,itá_rios de Infra-E~truturas Ruz:ais- Fl,mdec.
SENADOR BELLO PARGA ~Jus!ificação de Proposta de Emenda à Constituição que altera o art. 14 da
Constituição Federal, tornando o voto facultativo.
SENADOR CHAGAS RODRIGUES -c. Congratulando-se com o Presidente da República, Senhor Itamar
Franco, pela escolha d_o Sr. Fernando Henrique Cardoso
para o cargo de Ministro de Estado da Fazenda.
.SENADOR ODACIR SOARES, como Líder-Índi~
ce de reajuste salarial concedido ao funcionalismo público
federal.
.. SENADOR AMIR LANDO -Reforma agrária.
1.2.6- Leitura de proposta de emenda à Constituição.
N' 6/93, que altera o art. 14 da Constituição Federal,
tornando o voto facultativo.
1.2.7 -_Discursos do Expediente (continuação)·
SENADOR AUREO MELLO :....::Apelo à Câmara
dos Deputados no sentido d_e aprovar pTOjeto de lei de.
autoria de S. Ex•, que cria o Parque Nacional das Anavilhanas. Críticas a correrites que pregam o separatismo.
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EXPEDIENTE
Cl!ln'ltO OUI'ICXI DO !IEIIADO PmDAL

DIÁIUO DO CONO..__, NACIONAL
Ia..- .....~~ ... - . .. s..... , _

MAJ'IOEL VlLEV. DE MAOALHÁES

Oiret01'..0U&1 do S.u•o P•àral
AtiACIEL DA SILVA MAlA
Dir•tor fac.UVO

CARLUS HOMERO VIEIRA SINA
Dir•Uir Adaiaillri.Uft
L~ l:t CARLOS BASTOS
D•etar lad.M1ral
fLORIAN AIJOUSI'O OOIIllNHO MADRUOA
Direw .U,uao

,

__,,.,

······-····-····-···············-········-···---~--.---·--- c.s 10.0011,011

SENADOR JUTAH'( MAGALHÃES·- Grave· si' '
1.2.9- Designação da Ordem do Dia da próxima sestuação da Saúde no Brasil_.
.
~:-~-._são
v·

1.3- ENCERRAMENTO
SENADOR OPACIR SQARES _::.Apelo no sentido
de que -o Banco do Brasil, o MínistéiiO da- Agricultura
2- ATOS DO PRESIDENTE
e a Companhia Nacional de AbastecimentO - CONAB,
agilizem a liberação, para: o Estado de Rondônia, dos recur- _
N• 299, de 1993 (Republicação)
sos financeiros necessários para a operacionalização da PP-N'' 326 a 332, de 1993
lítica de Garantia çle Preços Mínimos--:- PGPM, pel_a aquisi-.ção do Governo Federal- AGF- da safra
. 92193 ..
3 - MESA DIRETORA
1.2.8- Requerimento
4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS
Ne 491/93, de autoria do Senador Gilberto Miranda,
solicitando ao_ .Ministro da Indústria, do_ Comé_n;io e do . .
5- COMPOSIÇÃO DAS COMfSSÕES .PERMATurismo CópiaS de dOcu-ffientos que menCiona:· , · ·
NENTES
.

.

.

Ata da 96a Sessão, em 24 d~ maio de ·1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Valmir Campelo
ÀS 14 HORAS E 30 MJNUTOS,ACHAM-SE PRESEN'I'l!-8 OS
SRS. SENADORES: _ .

Albano Franco _ Aluízio Bezerra _ Bello Parga _ Chagas
Rodrigues _ Epilácio Cafeteira _ Flaviano _M_elo _ Gilberto
Mirailda _ Henrique Almeida ~ lrap~an Costa :rgnior ___ Jarbas
Passarinho _ João Rocha _ José Fogaça _ Jutaby Magalhães _
Lourival Baptista __ Mauro _aen~:vides _ ~oiséS Abrão _ ~abor
Júnior_ Odacir Soares_ E,ajmundo ~i~_ Valmi! Carilpelo.

O SR. PRESIDENTE (Cliagas Rodrigues) '--A lista de
presença acu·sa o comparecimeritó de-20 Srs. s·enâdores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seg)linte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO

PRESIDENTE DA REPÚBÚCA.

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
w 190 a 192, de 1993 (n" 270 a 272193, na origem),
de 21 do corrente, referente aos:
-Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1993 (n• 3.477122,
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 n9 7.596,
de 10 de abril de 1987;
-Projeto peLei da Câmara n' 48, de 1993 (n• 3.498/93,
na origem), de iniciativa do Presidente da República. Que
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altera dispositivo da Le"i·rtn•S'Xns, ·de ·1! :de: s,e~entbr_o:de~ 1-if9~i ~· ~
que dispõe sobre a prote'ção do consumidor e dá outras pro~1-

: ~ :Q~ expedi~ritês serão ericirp.inhados à COmissã? _de As-

dências; e

matérias·- em referência. _

suntp~

Económicos, para serem anexados aos processados das

-Projeto de Lei da Câmara n' 68, de 1993 (n~ 3.63;?.!93, . .
•· .·,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 27
"o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --,- A Presi·
da Lei n"' 6.662, de 25 de junho de 1979, que dispõe sobre
dência-·receheu, do Banco Central do-Brasil, os Ofícios n·'s
a Política Nacional d~ lrrigaçáo, e dá outras providências.
S/47 aS/50, de !993 (n's 1.075 a 1.078/93), de 21 do corrente,
Os Projetos foram sancionados e transforma_dos nas Leis
solicitando, nos termos da Resolução n~36, de 1992. do Senado
n~: 8.655, 8.656 e 8.657, de 21 de ma\o, de_l993~,
Fedeial, al!-torjz.?_ção para que a -Prefeitura Municipal de Hori-_
zontina - RS.. os GovernOs dos Estados do Maranhão e
de Alapoas e a P,:refeitura Municipal de Planalto.:._ RS, respectiva~niente, poSsam contratar operações ·de cr~dHo ,para os
MENSAGEM N' 193, DE 1993
(N• 273/93, na origem)
fins que especificam.
Os expedientes serão despachados à Comiss-ãO de Assun-Senhores Membros do Senado Federal,
tos Económicos.
Dirijo-me .a.Vossas Excelências para informá-los de q11:e
me, ausentarei do País no período de 24 a 29 de.maío de
O SR. PRESIDENTE (Cliagas "Ródrigues) :...:. .A "Presi·
1993, para -realíz3t Visità ~cifícial à RepUblica Argentina e à
dência, se não houver objeção do Plenário, declara prejudiRepública OrientaJ do Ur,uguai, atendeJ;~.dO a _conyit~ Qqs Gocados, nos termos regimentais, por terem perdido a oportuvernos daqueles países.
nidade_ de serem submetidos à .deliberação do Plenário, os
Durante ambas as visitas terei a· oportunidade de manter
Requerimentos n"s:
contatos com os Chefes de Estado daqueles dois países e
- 745, de 1991, do Senador Divaldo Suruagy, solici·
de passar cm revista as relações de arpiz~<;Ie c, cqoperação
tanda,
nos termos regimentais, a convoc"\çâo do Sr. Ministro·
que unem o Brasil à Argentina e ao Uruguai.
da EcOnomia, Faie'nda e Plariejáme-ritO; Dr. MarCílio Mafciues,
Brasília, 21 de maio de 1993. - Itamar Franco.
Moreii'á, para pres-tar, perante o Plenário do Senado Federal,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe·
infor~~ções sqbr,e_ ~s_ razões e fundamentos_ <:Jas Resoluções.
diente lido vai à publicação. ·
·
do Banco Central do Brasil, autorizadas pelo Conselho MoneSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V
tário Nacional, para que os cheques emitidos por correntistas
Secretário.
do Banco do Brasil e da Caixa Económica _Federal, então
paralisados, fossem pagos sem nenhum controle de lastro;
É lido o seguinte
:...:. 750, de 1991, do Senador Eduardo Suplicy, solici·
tando, nos termo~ regimentais, a convocação do Sr. Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento, Dr. MarcUio Marques
REQUERIMENTO N' 490, DE 1993
Moreira, para prestar, perante o Plenário desta Casa, informaSenhor Presidente,
ções atinentes à distribuição do Ofça:ffientO da União" ·para
Nos termos do art. 43, iii-ciso II, do Regimento Interno
0 ano de 1992;
do Senado Federal, requeiro licença para me afastar dos traba-499, de 1992, do Senador Garibaldi Alves Filho, solicilhos da Casa, no dia 21 do corrente mês, a fim de cumprir • tando, nos termos regimentais, a convocação dO MiriistrO do
roteiro -de viagem pelo interior do Estado de S'anta Catafina: - , Trabalho e da Administração, João Mellão Neto, para prestar,
Sala das Sessões, 24 de maio de 1993". -SenadOr Esperiperante o Plenário do Senado Federal, informações_ sobre
dião Amin.
a anunciada extinçã:o do Fundo de Garantia do Tempo de
O SR. PRESIDENTE (Chagas Roarigues) -A votação
Serviço- FGTS; .
-___:_ 577, de 1992,_ do Senador Eduardo Suplicy, solicido requerimento fica adiada nos _termos_ do Regimento lntemo.
tando, nos termOs r~gimentais, a convocação do Min-istro da
Sobreamesa,comunicaçãoques~álidapeloSr.1"SecreAção Social, Ricardo Fiuza, para prestar, perante o Plenário
tário.

- --

- -'--·

-

--

É lida a seguinte

Senhor Presidente,
.
Nos termos do art. 13, § 19 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro licença dos trabalhos dã Casa, no
dia Z4 do corrente mês, a fim de participar de Comissão Mista
que "estuda o Desequilíbrio Inter-Regi0TI3.1 Brasileíró, a realizar-se em São Paulo-SP".
Sala das Sessões·,-24 de maio de 1993. -Senador E.speridião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expe·
diente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, os
Ofícios n's 1.079/93 e LOS0/93, de 21 do corrente, encami·
nhando a complementação dos documentos necessátios à instrução dos Ofícios n9 s S/35 e S/14, de 1993, respectivamente.

do Senado Federal, informações a respeito da liberação pelo

Banco Interamericano de Desenvolvimento dos recursos para
·oPROENGE;
-671, de 1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando,
nos termos regimentais,_ a convocação do Ministro do Trabalho, Dr. João MeUão Neto, para prestar, per3.nte o Plenário
do Senado Federal, informações sobre a política de isonomia
salarial e o projeto de lei que concede antecipação de vencimentes dos soldos dos servidores civis e militares do Poder
Executivo; e
-363, de 1993, da Senadora Júnia Marise, solicitando,
nos termos regimentais, a convocação do Ministro de Estado
da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, para pres. tar, perante o Plenário do Senado Federal, informações sobre
os alimentos que estão apodrecendo nos armazéns controlados
pela Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
à lista de oradores.
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abnegado em benefício de seus semelhantes; trabalhou até
a extenuaçãO das suas últimas forçaS. Dedicava-se, integralmente, de corpo e espfrito à_ sua o~ra,_ no Instituto-da Fund3ção
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL;SE. Pronuncia' o
que leva seu nome. Transmitia à sUa eqUipe, -ConfiritCnsidade,
seguinte dis~urso.) Sr. Prcis\dcni~, Sts_._ Senadores, effi
o vigor do seu ideal. Formou gerações de novos profissionais
1946, portanto há quase 50- anos passadôs, -u-m médico de
35 anos realizava no Brasil, talveZ -pela primeira vez.naAmé~ - da Medicina dos olhos no PaíS. Criou escola, implantou projetes, como o URBI, um ônibus totalmente equipado que perrica, um prodígio-na Medicinã.:- utna intervenção cirúrgica,
corre o interior assistindo a população, ·curando e instruindo
com absoluto sucesso, para restaurar o funcionamento de um
na prevenção das doenças dos olhos. Era um verdadeíro humados órgãos mais delicados_, preciosos c indispensáveis do corpo
,nista que conciliou as duas ~~ligiõcs de sua alma: a cristã
humano.
e a Medicina, cada uma contribuindo para enaltecer a outra.
Foi um hoiriem qUe, dUiante seis décadas, dedicou--sUa
Enfim, um exemplo- dignificante de vida.
vida e o seu tempo ao estudo, ao trabalho e às pesquisas
Sr. Presidente, há muitos anos privava da sua amizade
em medicina ·na área -de sua especialidade, onde se tornou,
e sempre fui distinguido pela sua consideração e apreço. Conno Brasil e no mundo, um_ dos maiores nomes, com uma
vidou-me para fazer parte, corno Conselheiro, da Fundação
extraordinária Iólha de serviços prestados à sociedade, espeque leva o seu nome -- Fundação Hilton Rocha - , de
cialmente às pessoas- m-ais humildes e sem recursos, que, de
cujas reuniões venho participando há vários anoS.-Sou-médÍCo~
todo o País e do Exterior, acorriãm ao seU coiiSüftório e à
Senador da República, já exerci vários cargos públicos e manM
equipe de abnegados companheiros de especialidade que fordatos políticos. Privava' da sua intimidade, mas h3.bituei-me
mou e reuniu em torno de si, movidos pelo mesmo ideal
a tratá-lo de Professor Hilton Rocha, pois sempr-e vüú1aquele
de servir ao seus semelhantes e de engradecer a profissão
homem, de extraordinários 'cOilhecinienio e habilidade, fala
que abraçaram com honra e dignidade.
mansa e simplicidade, a figura dos grandes professores do
meu tempo, na velha e tradicional Faculdade de Medicina
Era um médico qu'e galgou, passo a passo, pêlo seu exemda Bahia.
plo e pelo seu trabalho, alta projeção nacional, se~ __perdú
Minas Gerais perdeU um dos seus filhos mais eméritos
o perfil de sua origem humilde, 'a simplicidade. Niiin 'horizonte
da atualidade; o Brasil perdeu um grande nome, a Ciência
em que buscava o constante aperfeiçoamentO, relretif rrlUito
perdeu um grande discípulo e a Medicina. um g"rande mestre,
mais: sobre os erros do que festejava as virtudês e acerto's,
cujo ideal, conhecimento e técnica prOfissional serão Perpe-·
pois, segundo ele, "os erros dos homens são mais 'instrutíVOS
_tuados e desenvolvidos graças à numerosa equipe que reuniu
do que suas virtudes".
_
e ao grande número de médicos e discípulos que formou e
Falo, Sr. Presidente, sobre a vida e a obra do eminente
contribuiu para aperfeiçoar.
.
__
médico, cirurgião'e prO'feSSór, que,·pelos seús releVãntes-mlriO seu falecimento, noticiado por vários jornais' do País,
tos e valiosas contribuiç6eS à. Medicina, tonioü'-se tarribéni
é Iarn_entado, também, por milhare~ de pessoas que recebemembro da Academia Naciónal de Medicina. do ConselhO
ram, diretamente de suas mãos e do atendimento de sua equipe
Internacional de Oftalmologia, da Cliev'alier· q 'Ordie ç:e: la
Santé Publique - CãVãlheiro da Ordem -da Saúde _P_ública
no Instituto e Fundação_ Hilton Rocha, o bcnet;ício da sua
obra, qUe poderia ser simbolizada, conforme publica o Jornal
da França- , do Colégio Internacional de Ciruigiões e, ainda,
no campo das letras e das artes, membro da Academia Mineira
Estado de Minas, edição de 23 de maio, no sentimento e
-nas palavras de um medinico que, ·aos··seis án6S.de i,dade,
de Letras.
Refiro-me ao médíco i1lineiro que-reâ.JizO~_, e·m 1946,_a- -_perdeu completamente a v-isão_ nu~ acidente com cal virgem.
Sem recu'r$9S-, foí tratado gratuitamente por Hilton Rocha
primeira cirurgia de transplante de córnea no ;t?L~s. uqt prodí-:_
gio da ciência que matcou- a nóVá era na -clínica de olhos
no Hospital São GeraldO, em Belo Horizonte, e no seu consultório, quando, em 1958, fez um transplante de c_õ'rnCa, cujo
e na recuperação da visão; uma conquista tão irifpoi'tante
doador era do Canadá. Ele nunca escondeu sua iratidão ao
no campo da Medicina que, apesar das filigra~3:s~ polêmicas
Professor Hilton Rocha, dize~do:_ ".EC?_i graças ~~ele que eu
de aspecto religioso,- por tratar-se, naquela ~p~~. de tra_nsconsegui ver meus- seis filhos e dois netos.,
plante de órgão, essas cirurgias tiveram a simpatia do Papa
Grande é o número de pessoas que recuperaram a visão
Pio XII.
pela obra benemérita de Hilton Rocha.
A partir de então, começa uma nova fase na oftalmologia
Impossibilitado de comparecer a seu sepultamento. ocorbrasileira.
rido no Cemitério do Bonfim, na capital mineira, por enconRegistro com pesar. Sr. Presidente, o falecimento, em
trar-me acamado na ocasião, compareço hoje ã Tnõüna do
Belo Horizonte, na última sexta-feira, dia 21 do corrente,
Senado Federal para registrar esse lamentável acQntecimento,
do eminente médico e cidadão exemp_lar, Profe_ssor Hilton
prestar a minha reverência póstuma ao ilustre médico- e cidaRocha, aos 81 anos, vítima d_e enfermidade com que vinha
dão exemplar que foi o Professor Hilton Ro_cha, e enviar
lutando desde dezembro passado, quando o visifci.
___ _
aos seus familiares e companheiros de ideal e trabalho os
Nascido em Cambuquira, Minas GeraíS, seu pai, funciomeus sentimentos e pesar.
nário público, como ele mesmo dizia com orgulho, exemplar
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
e honesto; e sua mãe, Dona Mariinha, foi para de"um exemmeu pronunciamento, dos seguintes artigos enot_íé(as publiplo de mãe e um padrão de mulher". E também afirmava:
cados na imprensa, noticiando o acontecido: -jo-rnal Estado
a Oftalmologia é a minha vida. Médico tenho sido e _outra
de Minas, edição de 22.05.93: "Hilton Rocha-Vcii Ser Sepulcoisa jamais faria na vid:i (Jue nâo fosSe eX:CrCer a Medicina.
tado Hoje''. "Uma Carreira Marcada Pela Dedicação" e
Tive uma Vida honesta- e de trabalho. Não poderia ser mais
"Atenção ;Especial para os Pacientes mais Humildes"; Diário
honesta, mas poderia, sim, ter sido de mais trabalho".
Sr. Presidente, Srs. Senadores·, o Brasii sabe que -o ·PFOda Tarde, edição de 22 a 28 de maio: '•Morre o Professor
Hilton Rocha"; Estado de Minas, edição de 23.05.93: "Tris·
fessor Hilton Rocha era um homem incansável em seu trabalho
Concedo a palavra -ao nobre Senador Lourival Baptista,
primeiro orador inscrito.
-
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as emoções. Costumava dizer que os erros dos homens são
ma:is instrutivos do que suas virtudes.
Mesmo com toda a fama por ele adquirida, como um
patrimônio da Ciência mundial, que não conhece limites nem
fronteiras, o médicO Hilton Rocha não &~ixou de ser discreto,
simples e, acima d~? tudo, sol_idário.
--Põr_s_Uas pesquisas e aperfeíçoam-ento de inovadoras técnicas no campo da oftalmologia - pesquisas esta iniciadas
em 1771, pelo médico alemão Kíngsw-- foi o doutor Hilton
Rocha o pioneiro na operação de transplantes de córneas
no Brasil, quando, em 1946, realizou a primeira_ cirurgia no
Hospital São Ge_raldo·. Se esse audacioso feito (oi recebido
por uns com surpresa, para outros foi uma certa apreensão,
uma vez que a córnea usada na cirurgia era retirada de cadáver.
Precisou que o médico Hilton Rocha esclarecesse .que
a questão do _transplante de córnea não tinha "obstáculo de
natureza religiosa", d~sde que ó papa Pio XII se pronunciara
a favor. E procurava lembrar a todos do caráter humanitário
dessas cirurgias. A partir daí, deixou que o seu ideal o impulsionasse na "ânsia de_ realizar e de progredir".

HILTON ROCHA VAI SER SEPULTADÓ HOJE
Oftalmologista de 81 anos estãva íriterrúido
desde dezembro e morre·u ontem à tarde
Hilton Rocha era consid~rado por seus pares
como o maioi- oftalmologista do Brasil
Será enterrado hoje, às 16h30min, no CemitériO do Bon~
fim, o corpo do oftalmologista Hilton Ribdro da Rocha, que
morreu ontem, às 15h30min, aos 81 anos. Segundo o médico
Cleber Godinho, que integrava a equipe de Hilton Rocha
há 17 anos, ele morreu de câncer da próstata gencraliz~do,
seguido de complicações pulmonares e hemorragia. Desde
o fiiral da tarde de ontem amigos e colegas de profissão do
oftalmologista foram prestar solidariedade aos familiares no
A educação recebida em seu Iai- onde não havia ríqu-ezãs~
Instituto, antes mesmo que o corpo fosse levado para o velói:-io
três do Cemitério do Bonfim.
- -- "
mas virtudes, o marcou profundamente. O pai, funcionário
público "exemplar e honesto, multiplicava os pães". Sua mãe
O oftalmologista Hilton Rocha estava hospitalizadO no
d. Marinha, foi pilra ele um "exemplo de mãe e um padrão
Instituto que leva seu nome desde dezembro do ano-passado,
de mulher". Fez seu curso primário no Maristas, o secundário
quando a doença - um câncer da próstata diagnosticado há
_no Colégio Estadual, então, GináSio Mineiro-. Depoís, a Escodois anos- s_e agravou. Abalados com a morte; os familiareS
la de Medicina, onde galgou todos os postos. E, ali, na avenida
evitaram falar com a imprensa. Às 18h30miri, o corpo do
Mantiqueira, depois Alfredo Balena, num velho prédio, sem
professor Hilton Rocha deixou o Instituto, sendo levado para
hospitais próprios (a não ser O Sãb Geraldo) com mestres
o velório do_Cemitério-do Bonfim.
como Hugo Werneck, Baeta Viana, Borges da Costa, Alfredo
"Minas perdeu um grande homem_, em toda a extensão
Balena, Octaviano Neves, o jovem Hilton Ribeiro da Roc_ha,
da palavra. Há um intervalo na sociedade antes de Hílton
ainda no quarto ano de Medicina ingressou na oftalmologia.
Rocha e, agora, depois de Hilton Rocha. Vice~presídente da
tendo como primeiros orientadores Laborne Tavares, Linneu
Academia Mineira de Letras ele era meu companheiro queriSilva e Magalhães Brandão.
do", afirmou ontem o presidente da Academia Mineira de
Letras, Vivaldi Moreira, um dos primeiros a chegar ao InstiEm 1933, recebia seu diploma, tornando-se, logo em setuto para expressar seu apoio à família.
guida, assistente da Clínica Oftalmológica. Após seu casaPara o oftalmologista Cleber Godinho, amigo e médico.
mento com Maria do Carmo Neves (d. Dolly), em 1937, com
da equipe de Hilton Rocha, "a oftalmologia perdeu seu maior
quem teve nove filhos, segue para o Rio, onde é livre-docente.
nome". "Como o professor, homem conceituai que era, só
No ano seguinte está de volta a Belo Horizonte e, em 1942,
surge na terra a cada mil anos. Ele representou a maior figura
portanto, nove anos depois de formado e com pouco mais
na oftalmologia brasileira e mundial, sendo o primeiro a realide 30 anos, é aproVado no curso para catedrático. No hospital
zar um transplante de córnea no país", afirmou muito emocioSão Geraldo, onde foi nomeado diretor, realizou importantes
nado o médico Cleber Godinho.
pesquisas não só no· domínio da cirurgia da córnea, mas, tamEstado de Minas - 22-5-93
--bém, na imunologia ocular, da crio-oftalmologia, do glaucorpa, da retiQa e do ~strabismo.
UMA CARREIRA MARCADA PELA DEDICAÇÃO
"A nobreza da· função, o requinte da especialidade, o
-A oftalmologia é a minha vida, dizia o doutor Hilton
cunho objetivo que lhe é muito próprio e o colorido até mateRocha. Sentia-se realizado, juntamente com uma equipe de
mático que envolve muitoS de seus aspectos" atraíram o doutor
colaboradores, muitos deles nome de expressão nacional da
Hilton Rocha a uma profunda dedicação ao estudo da oftalmooftalmologia e, também, de alguns países latino~americanos.
logia, da qual se tornou um dos maiores especialistas em todo
Presidiu ;iS Associações Médicas Brasileira e a de Minas Geo mundo. Tanto que se fez membro do Conselho Internacional
rais, o Conselho Regional de Medicina, além de ocupãr a
de Oftalmologia, "Chevallier d'ordre de La Santé Publique".
cadeira 79 da Academia Nacional de Medicina.
da França, e "Fellow", do Colégio Internacional de CirurA<? ser empossado na Academia Mineira de Letras, em
giões.
2 de setembro de 1972, declarou: "Médico t~nho sido e outra
coisa jamais nia vida ciiie não fosse exercer a Medicina. Fui
Não foi somente um homem de ciência, um altruísta,
aceito nesta casa, sem romances e sem versos, reconhecendo
mas um homem das artes. Pois que a literatura também mereceu sua grande __dediç-ação. Nascid9 a 23 de dezembro de 19_11,
que as letras e o humanismo não se bitolam. Podem e devem
integrar-se também a qualquer atividade intelectual e cultural
em Cambuquira, -Hilton Rocha foi um homem modesto, de
inclusive aquela que recebe diuturnamente a inspiração mais·
delicados gestos e manso nas falas. Na sua ajustada e prodique humana, pois é divina, no trato das dores e dos sofrimentos
giosa profissão, marcavam-riO muito mais Os fracassos; ris eralheios".
r~~· os acidentes - se é que os teve que as vitórias e
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Estado de Minas - 22-5-93
ATENÇÃO ESPECIAL PARA OS
PACIENTES MAIS HUMILDES

Responsável pela assistência c restauração da visão de
milhares de pessoas a longo de seis décadas e contribuindo,.
ainda, na formação de grandes especialistas na áre-a da oftalmologia, Hilton Rocha sempre demonstrou () m_~~tp.9 entusiasmo pelo trabalho, o mesmo carinho e atenção ãOs Seus
pacientes. A esperança de assistir c atender em especial os
mais humildes c carentes_ cegos c deficientes visuais levo~q
o mestre a criar a Fundação Hilton Rocha, inaugurada a 12
de abril de 1989.
Entre os mais relevantes serviços prestados pela J=:undação aos cegos e deficientes-visuais estão o Biotériq e 3_drurgia
experimental, a biblioteca para cegos c o projeto "Urbi",
que consta de um mini-_bospital volante, instalado em um
ônibus e que percorre as cidades do interior dando assistência
aos escolares pobres, doando óculos c realizando cirurgias
para correção visual. Com tanto trabalho e dedicaç_ão, dout_or_
Hilton Rocha, ainda assim, declarou: "Vivi uma vida hone~ta
e de trabalho. Não poderia ser mais hones_t_a, mas poderia,
sim, ter sido de mais trabalho".
Afirmava que a felicidade _consiste em fazer _Q próximo
feliz. Talvez por isso tenha procurado, ao longo de sua carreira, dispensar o mesmo_tratamcnto a todos~o~scus pacientes,
independentes d_e classe ou de posses. Tudo _fazendo para
auxiliar o deficiente visual, com melhora no atendimento prestado pelo Instituto por ele criado aos pés -da Serra do Curral,
em Belo Horizonte, como também na ampliação da assistência
social da sua Fundação.
Diário da Tarde - 22 a 28-5-93
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a_ ass_istência social de sua fundação, tor11ando-se um centro _
de referência para o tratamento -de defíderiles visuaiS erri tOdo
o País.
·A fama e o reconhecimento não mudaram o jeito simples
e trãriqil.ilo de Hilton Rocha. Durante toda a vida, manteve
os ensinamentos recebidos em casa. Nasceu no dia 23 de fevereiro de 1911, em Cambuquira, em uma famOia ,-'Oride não
havia riquezas, mas virtude~", costumava dizer, ao ref~rir-se
ao pai, um funcionário público, e à mãe, dona Mariinha,
·•um exemplo de mãe e um padrão de mulher".
Começou os estudos no Colégio Maristas. A opção pela
especialização em Oftalmologia foi feita no q·uarto ano do
curso de Medicina. Na Escola de Medicina, na avenida Mantiqueira, e mais tarde na Alfredo Balena, teve como mestres
- Hugo W~rneck, Baeta Viana, Borges da Costa, Alfredo Belena e Octaviano Neves. Os primeiros Orienlâdores em sua especialidade foram Laborne Tavares, Linneu Silva e Magalhães
Brandão. Em 1933, recebeu seu diploma, tornando-se assistente da Clínica Oftalmológica.
Hilton Rocha casou-se em 1937, çom Maria do Carmo
Neves, a Dona Dolly, e deixa nove filhos: Virgílio Neves
Rocha, Maria Lúcia Rocha Gaivão, Maria Cândida Neves
Rocha, Adalgisa Roch~_de Meneses, Hilton Ribeiro da Rocha
Fllho, Maria Elisabeth Neves Rocha, Andréia Neves Rocha,
Ricardo Neves Rocha e Francisco Neves Rocha.
No Hospital São Geraldo, onde foi diretor, realizou ímportantes pesquisas, não só no domínio da cirurgia da córnea,
mas também na imunologia ocular, da crio-oftalmologia, do
_glaucoma, da retina _e_do estrabismo.
"A oftalmologia é a minha vida", dizia Hilton Rocha.
_Ele presidiu as associações. médicas .Brasileira e de Mina.s .
Gerais, o Conselho_ Regional de Medicina, além de ocupar
a cadeira 79 da Academia NaciOnal de Medicina. Hilton Rocha
era um homem das artes. Foi einpóSsado na Academia Mineira
de Letras, em 2 de setembro de 1972.
Estado de Minas- 23-5-93

MORRE O PROFESSOR HILTON ROCHA
O oftalmologista Hilton Rocha será sepultado hoje, às
16h30 min, no Cemitéiiõ do Bonfím, onde está- sendo velado.
TRISTEZA E EMOÇÃO MARCAM O
Ele morreu ontem, aos 82 anos, de câncer generalizado~ O
SEPULTAMENTO DE HILTON ROCHA
especialista estava internado no Instituto Hilton Rocha desde
O velóri9 do Cemitério do B~mfim fp"i pequenO -para ãs
dezembro do ano passado, quando a doença agravou-se.
centenas de pessoas que foram prestar, ontem sua última hOEle foi o pioneiro na cirurgia dos transplantes de córneas
menagem ao oftalritologista Hilton Ribeiro da Ro~ha, que
no BraSiL Seu feito audacioso, nos idos de 1946, no Hospital
morreu sexta-feir-a, aos-81 anos, âe Câncer generalizado. Com
São Geraldo, quando utilizou as córneas de um cãdáver para
a intensa movimentaçãO de amigos, familiares, autoridades
realizar a primeira cirurgiá do gênero, foi recebido com surpree pacientes, a missa de corpo presente teve que ser transferida
sa e apreensão, e marcou um novo capítulo na hiStõria da
para o saguão de entrada dos velórios do Bonfim, tomado
oftalmologia. A vida do doutor Hilton Roçha: se Çonfunde
com sua atuação profissional, à qual ele emprestou dedicação, - -ainda por dezenas de corbeilles. O _Presidente Itamar Franco
foi representado pelo Ministro das Minas e Energia, -Paulino
empenho e amor, que lhe valeram mais o reconhecimento
CícerO. O Governador Hélio-Garcia Chegou aO cemitério poucorno um dos maiores espe-cialistas do mundo. Esse reconheco depois das 16h, quando teve início a missa de corpo precimento tornou-o membro do Conselho Internacional de Ofsente.
·
talmologia', "Chevallier d'Order de la Santé Publique", da
Foram muitos os--discursos emocionados de colegas de
França, e Fellow, do Colégio Internacional de Cirurgiões.
profissão, atrasando o sepultamento em mais de uma hora.
Dedicação
O corpo do professor Hilton Rocha foi sepultado às 17h30
A dedicação de Hilton Rocha ao estudo da oftalmologia
min., no jazigo da família, onde está também o corpo de
parecia infindável. Foi preciso u-in parecer-seu-para esclarecer. sua mu!her, Maria do Carmo Neves, com quem teve nove
filhos. A saída do velório, pacientes do professor aplaudiram
que a questão do transplante de córnea não tinha "obstáculo
a passagem do caixão, acompanhado por mais de 500 pessoas.
de natureza religiosa", desde que o papa Pio XII se pronunciara a favor. Procurava sempre lembrar o caráter humanitário
O depoimento de amigos e personalidades apontava para o
desta cirurgia. Com uma filosofia de vida que consistia em
mesmo ponto: a morte do oftalmologista foi urna grande perda
- humana e científiCa.
fazer o próximo feliz, o médico procurou, ao longo de sua
carreira, dispensar o mesmo tratamento a seuS:pãcíerttes, indisA família do professor Hilton Rocha, fundador do Instituto e da Fundação que levam o seu nome, reconhecido inter:
criminadamente. Criou o Instituto Hilton Rocha_ e ampliou
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neceu por muito_ tempo no velório de número três, se-despedindo do médico que curou sua cegueira.
Segundo ele, aos seis anos de idade, sofreu urn acidente
de sagração episcopal, dom João esteve no Bonfhn e~-"depois
de uma rápida bênção. falou sobre a importância do exemplo
com cal virgem, perdendo completamente a visão. Sem dinheide Hilton Rocha: "Hoje posso dizer que o Brasil ficou mais - ro, ·sua família procurou o oftalmologista Hilton Rocha, no
Hospital São Geraldo. Dur_ante um ano, todo tratamento foi
pobre. A coragem de sua obra, atendendo aos carentes e
feito gratuitamente, no consultório do médico e, em 1958,
imprimindo dedicação e amor em tudo o que fazia, parecia
até um milagre".
Hilton Rocha lhe fe_z um transplante de córnea, cujo doador
era do Canadá. Hoje, ele não _esconde sua gratidão a Hilton
Hilton Rocha estava hospitalizado no Instituto que leva
Rocha. "Foi graças a ele que eu consegui ver meus seis filho:::.
o seu nome desde dezembro do ano passaso. Não foi sem
e dois netos".
desgosto que se viu obrigado a deixar o trabalho em novembro,
pouco antes de ser internado com o agravamento de seu quadro de saúde. "O professor trabalhou até os últimos momentos
~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• será
-atendido, Sr. Senador Lourival Baptista.
em que conseguiu", testemunhou o médico ChristiaO.o BarsanM
te, presidente da Fundação Hilton Rocha.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
Estado de Minas- 22-5Cg3-~
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia
PARA TODOS, UMA PERDA IRREPARÁVEL
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise
econômica e social que atlige o 1p.unçio inteiro se agravoU
Mais do que a competência profissional, simplicidade e
no Brasil devido a alguns pontos de estrangulamento especídedicação: Estas foram as grandes rn~rcas dO profeSsOr Hilton
Rocha 'ressaltadas por autoridades, -amigos e médicos prese'nficos, que precisam ser devidamente combatidos. Dessa fortes ao sepultamento do oftalmologista.
-ma, o setor rural brasileiro se caracteriza pela baixa produti"O País está menor com- sua mOrte. Tarilb~m estão meno- -Y!dride! causada, em parte, pelas deficiências da infra-estrutura
disponível e, de outro lado, pelas dificuldades de finanCiares a ciência e a pesquisa. Hilton Rocha foi urrl homem que
mento que os pequeno·s produtores geralmente enfrentam.
se formou em Belo Horizonte, mas que ultrapassou as fronPara incentivar-a· ·participaÇão do pequeno produtor rural no
teiras do Brasil pelo seu reconhecimento íritern"aciOnal", afirprocesso de desenvolvimento, o Banco do Brasil instituiu o
mou o Ministro Paulino Cícero, qUe repreSentou o Presidente
Fundo de Desenvolvimento dos Programas Cooperativos óu
Itamar Franco.
.
Comunitários de Infra-estruturas Rurais- FUNDEC.
O Governador. Hélio Garcia destacou a ienerosidade de
· A ação comunitária é, sem dúvida, a melhor forma de
Hilton Rocha, que pautou sua vida na atenção-especial para
aproveitamento dos recursos latentes da comunidade. O proos pacientes mais humildes. "Nós, mineiros; tãfubém -perdeM
du_t_2r rural de baixa_ renda, por sua vez, é responsável por
mos um cons-elheiro ameno na defesa de suas convicções.
uma significativa parCela da produçã-o naciOnal de alimentos, O Brasil perdeu um grande homem, mas ficam os seus exeme é essa produção que gera o trabalho no campo, reduzindo
plos".
a evasão- rural. O Banco do Brasil, que sempre cuidou da
Para o exMvice-prestdente da República e ex~govemador
de Minas, Aureliano Chaves, "a preocupaçãO cOin 6 ·sofriM · interiorização do suporte fínancel.ro de forma sistemática, através de agências, postos avançados e unidades de recebimento
mento de seu semelhante" foi tiin dos grandes exemplos deixade propostas, agora engaja-se na ação comunitária, visando
dos por Hilton Rocha. Para o presidente da Fiemg e membro
a proporcionar m::i.ior assimilação do crédito rural, em áreas
do Conselho Curador da Fundação Hilton Rocha, José AlenM
e camadas até então desassístidas. Trata-se de urna iniciativa
car Gomes da Silva, ele foi "um homem realmente incomum",
da maior importânCia económica e social, em nível nacional,
Projeto
à medida que promove o desenvolvimento das pequenas coO presidente da Associação-- dos Amigos da Fundação
munidades.
_
Hilton Rocha, Romeu Bastos Braga, lembrou, durante o seO desenvolvimento comunitário pressuPõe um--cOn}urito
pultamento, que no mesmo momento, um ônibus do Projeto
planejado de ações, contemplando as várias dimensões das
Urbi- mini-hospital volante que percorre as cidades_do_inte_necessidades vitals- de uma população. O que caracteriza o
rior prestando assistência oftalmológica - estava a serviço
vigor comunitáfiO para o desenvolvimento é a seqüênda artiem Paraopeba.
culada de esforços dirigidos para o gradativO bem-estar de
Para o oftalmologista Fernando Trindade, da equipe de
todos, a partir da adesão e do compromisso dos próprios
Hilton Rocha, a história da oftalmologia na Medicina possui
cidadãos com a execução das ações orientadas para a melhoria
da qualidade de vida. Nesse contexto, cabe ao sistema de
duas fases:_ antes e depois de Hilton Rocha. Por outro lado,
intermediação finanCeira a função básica de captar as po"uo ex-prefeito de Belo Horizonte, Eduardo Azeredo, lembrou
panças internas e externas necessárias ao fíhanCiaineilto das
o Projeto Urbi, a assistência aos carentes e o fato de ele
ter fundado, na Capital mineira, o maior ceritro oftalmológico
atividades de caráter prioritário, que sejam capazes -de gerar
um novo ciclo de crescimento econômko.
da América Latina. O,prefeito Patrus Ananias disse que seu
sentimento é __de tristeza, pela perda do maior especialista
O Fundo de Desenvolvimento de Programas Cooperacm oftalmologia da América Latina, e de paz, por ver uma
tivos ou Comunitários de Infra-estruturas Rurais- FUNDEC
vida tão bem cumprida. "Espero que Belo Horizonte faça
- tem recursos originários de parte do líquido semestral do
justiça à sua memória", comentou.
_
Banco do Brasil e de outras fontes provenientes da poupança
Não foram poucos os pacientes do oftalmologista preseninterna e externa. Seu õbjetivo é financiar obras e equipates no cemitério do Bonfim para levar o último adeus ao
mentos indispensáveis ao- desenvolvimento sócio-econôrnico
incansável pesquisador, médico e humanista. Bastante emodas comunidades urbano-rurais de produtores de baixa renda,
ciOnado, o mecânico António Carlos Ferreira Costa "permaatravés de suas associações comunitárias.
nacionalmente, foi reconfortada momentos antes da missa
por dom João Resende_ Costa~ Tendo completado 40 anos
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O fato de as pessoãs de uma comunidade compartilharem
as responsabilidades sociais, ou seja, de cada uma sentir-se
forte e importante e de participar ativamente da construção
de um bem público, ofere_cendo_ seu esforço físico, mental
e material ao que é reclamado por todos, configura a vcúdadeíra ação comunitária. O_FUNDEC propõe-se a atuar como
incentivador e articulador de ações comunitáiías. despertando
e mobilizando as forças existentes nas suas áreas de atuação.
O FUNDEC é, portanto, -um-programa destin3do a combater o círculo vicioso da pobreza, que se realimenta pela
falsa convicção de que as soluções devem vir de cima para
baixo. Por isso, o FUNDEC eXclui qualquer possibilidade
de assistência que não se fundamente na própria iniciativada comunidade. É um esforço paralelo e complementar de
apoio às comunidades urbano-rurais, que soma forças com
as demais instítuiÇões, programas e atividades exercidas nesse
sentido, para prestar serviços de educação, saúde, saneamento, assistência técnica e extensão rural, além de outros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, :o-crescimento económico,
a melhor distribuição de renda e a redução das desigualdades
regionais em nosso País estão diretamente- relacionados com
a elevação da produção_ e a expansão do mercado interno.
Todos sabemos que o caminho a ser seguido para alcançarmos
tais obje"tivOs é -o fortalecimento dos_ pequenos municípios.
Uma nação desenvolvida é o produto do amplo desenvolvimento de todos os seus setores em cada município, estadO
ou região. Enquanto um desses elos mantiver-se enfraquecido,
toda a corrente será frágil e estará Condenada ao fáçil rompimento.
A integração dos pequenos produtores ao processo de
desenvolvimento requer não apenas o acesso à assistência
financeira, representada pelo crédito individualizado, mas
também a mobilização de outros agentes de tran.sformação
social, no sentido de desenvolver atividades que dêem sustentação ao esforço empreendido e favoreçam as populações ligadas ao processo produtivo.
Por esse motivo, o trabalho no meio rural vem sendo
contemplado com diversos programas voltados para o desenvolvimento mais amplO-, em que o crescimento económico
é alcançado em sintonia com o bcm-estar social. Se considerarmos que o produtor de baixa renda encontra-se inserido
em uma economia de subsistência, em que as relações sociais
se fazem dentro da própria família e da vizinhança, observaremos que-qualquer plano destinado a transformar essa realidade em uma economia típica de mercado deverá ser orientado
no sentido de proporcionar. gradualmente, condições para
a comunidade superar o estágíO em que se encontra.
A tarefa não é fácil, mas é possível de ser realizada.
Implica, necessariamente, um processo de integraÇão, motivação, conscientização e participação que tenha como finalidade
última o melhor aproveitamento das efetivas potencialidades
de cada comunidade. Uma vez ativados os_ pequenos núcleos
do interior~ quando devidamente amparados,- constituem notáveis pontos de contenção do fluxo migratório ao concentrarem o primeiro estágio das transações comerciais e da oferta
de serviços.
Também é possível promover-se a modernização das atividades semi-urbanas estreitamente ligadas às atividades agropecuárias, corno entre outras o artesanato, a indústria caseira
e os serviços em pequenas oficinas de reparo-e rnanutenção.-Essas_ atividades, fundamentais no processo de desenvolvimento, promovem a mudança estrutural das economias que,
~~ rurais, transformam-se em urbanas e industriais e ainda

podem contribuir para viabilizar o processo de descentralização, que resultaria na redução de custos dos se tores _de
transporte, de energia e de infra-estrutura econômica e social.
As linhas de ação do FUNDEC estão orientadas segundo
a concepção da política de desenvolvimento comunitário integrado. Em síntese, essa política consiste em fortalecei os núcleos urbanos que possam prestar serviços necessários ao meio
rural, em promover o melhor aproveitamento dos recursos
naturais e em estruturar-a base económica para elevar a renda
dos pequenos produtores e para colocar no mercado consumidor os produtos essenciais à população de baixa renda.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o_ reconhecimento deve
Ser feitO sempre que algum passo estiver sendo dado em direção ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso País. O
Banco do_ Brasil, instituição historicamente vOltada para o
atendimento das necessidades nacionais, coloca-se_ ago!a a
serviço deste ideal. O progresso exige esforÇo, e esse esforço
depende da boa vontade de todos, _assim como de {niciãtiv3s
como esta, que visa a fortalecer os pequenos municfpíos para
atingir objetivos claramente definidos.
O Fundo de Desenvolvimento de Programas- Cooperativos ou Comunitários de Infra-estrutura Regionais é o caminho certo para a melhoria da distribuição de renda, para a
elevação da produção, da produtividade e do nível de emprego
no meio rural e nas pequenas cidades, para a expansão do
-mercado interno e a desconcentração espacial das atividades,
para a redução da evasão rural e para o fortalecimento das
comunidades urbano-rurais, com conseqüente redução das desigualdades regionais.
_A criação do FUNDEC, suas finalidades, propostas de
finanéiãinento e áreas de a:tuação, assim com-o as condições
operacionais, o planejamento participativo e a adoção da política de desenvolvimento comunitário integrado merecem,
pois, o nosso aplauso. a nossa atenção e o nosso apoio. As
dificuldades que estamos enfrentando, em todos os setores
e níveis da vida nacional, estão a exigir de cada brasileiro
a sua parcela de contribuição. Nenhum país do mundo conseguiu alcançar melhores condições de vida sem que sua popu_13ção trilhasse caminhos muito bem definidos, guiada pela
voritade coletiva. A reconstrução será lenta, porém definitiva·:
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..c:.. COncedo.
a palavra ao nobre Senador Bello Parga.
- O SR. BELLO PARGA (PFL·MA. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão-do orador.) -Sr. PreSidenie,-Srs·:-S-enadores, Já está firmemente embasada na consciência nacional
a necessidade da reforma política brasileira. A COiiStifuição
d!! 1988 --:-·e~ isso os próprios Constifuintes reCOriheceram abriga em -seu seio uma série ·de contradições que foram originadas pela conjuntura política na ocasião. Maiorias ocasionais,
tendências ora num sentido ora noutro consagraram dispositi':'OS conflitantes de natureza parlamentarista e de natureza
pr\!sidencialista.
Tanto isso é verdade que até os próprios Constituintes
reconheceram a necessidade de uma revisão no nosso texto
básico, na nossa Lei Magna. Determinaram. por isso, um
plebiscito e uma revisão constitucional para o ano de 1993.
O plebiscito já acontec-eu, e estamCis caminhando agora para
a revisão co-nstitudoOal, marcada para outubro.
A minha fortriação política de liberal democrático, Sr.
Presidente, não se conformava com certos dispositivos dessa
Constitqição, e até mesmo das que ~ precederam, notad!l-
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mente nO que tange à obrigatoriedade do cidadão exercer
direitos.
Ora, o direito é uma coisa inefente ·a- Cidadania e cabe
somente ao cidadão, dentro da sua consciência, exercê-lo ou
exigir o cumprüneiito e o respeito ao seu direito. Estou falando
da obrigatoriedade do voto, que tem sido uma constante em
nossas Constituições e qUe- ã de 1988 repetiu.
Filosoficamente, e nissO alguns Senadores já concordaram comigo, a obrigatoriedade do voto é indefensável. No
entanto, por razões de natureza política, por expedientes políticos ou necessid~de de caráter partidário, ainda não foi devidamente debatida e discutida a questão da obrigatoriedade
do voto.
Aproveitando a minha passagem pela Cârriara Alta, vou
propor solução para um problema que constitui ãOtiga preocupação minha. Recordo-me de que, na campanha de 1986,
quando eu e o Senador Alexandre Costa freqüentávaritOs -comícios populares, eu já dizia,, ~o expreSsar os nossos pensamentos ao eleitorado, que, caso viesse a exercer o mandato,
iria propor a retírada da obrigatoriedade _do voto. É o que
faço neste momento, cumprindo um imperativo da minha
consciência e na defesa de um postulado que apresentei ao
ele~torado da minha_ te:r::ra --::-- ent.end.o que mereci o apoio
dele em virtude de minhas idéias.
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, passo a ler a justificação
da minha proposta de emenda constitucional:
"Ao longo dqs trabalhos da Ass-embléia Nacional
ConstitUinte de 1987/88, foram susteritadas_as teses do
voto facultativo e do voto obrigatório; este, ao final,
foi inserido na Constituição, inan-tendo-se a trãdição
iniciada com o Código Eleitoral de 1932.
.
As eleições realizadas sob a vigência da nova Carta
- 1989, 1990 e 1992 - e o plebisCito de 21 de abril
de 1993, ao apresentarem uma tendência crescente de
abstenções c votos nulos e brancos, abalaram os fundamentos da tese do voto obrigatório, recolocando o tema
em destaque.
O principal argumento até hoje empregado em
favor do voto obrigatório é o de que ele_ assegura a
participaçãO eleitoral da maioria dos cidadãos, fator
indispensável para legitimar o poder dos eleitos. Todavia, a prátiCa -recente tem demonstrado que forçar o
eleitor a ir às urnas pode culminar em resultado oposto:
o enfraqueciffie"ntO dos escolhidos. Isso porque o elevado número de abstenções, de votos em branco e, ainda,
a consignação à ironia e ao_ Ueboche configurados em
muitos votos nulos expõem o· sistema representativo
ao descrédito.
Outra tese sempre sUstentada pelos defensores do
voto obrigatório é ã de que ele desempenha um papel
de educação do eleitorado, já que este passa a participar
com maior freqüência da vida política: esquecem-se
os defensore_s desta tese de que a motivação de um
povo para a política depende da capacidade do sistema
político de concretizar as demandas da coletiVidade.
Por isso~ se o sistema é frágil e não consegue realizar
as. aspirações_ populares -como ocorre no- Brasil atual,
incapaz de_superar a crise económica e social- a participação imposta somente serVe parã·auiiiêri.taí a descrença e a revolta dos cidadãos. Portanto, na realidade,
deseduca.
Essa tese, em resumo, desloca o centro da questão:
em vez de se procurar soluções para melhorar o funcio-
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namento do sistema político, busca-se a legitimação
do poder mediante a imposição- de comportamentos
à sociedade. Percebe-s_e~- assim, o caráter autoritáriO
e, saliente-se, de deseducação embutido nesse instituto.
Po.r sua vez, o voto facultati.vo apresenta um conjunto de características nitidamente democráticas, evidenciando a importância de sua adoção neste estágio
de nossa História.
Em primeiro lugar. do ponto de vista do cidadão,
a natureza do voto é antes um direito subjetivo do
que um dever cívico. Assim, para ser pleno, tal direito
deve permitii" ao eleitor, ao cidadão, tanto a possibiUdad~ de_ votar do modo como a con~çiência deter~1nar, qtianto a liberdade de abster-se de votar sem sofrer
qUalque_r_Sanção do Estado. Por isso, a adoção do critério do votO facultativo significa a plena aplicação do
direitõ Ou liberdade- de expressão: o cidadão torna-se
livre para se expressar e, também, para deixar de fazêlo se assim o entender melhor.
O voto facultativo não deixa, contudo, de manter
o seu cárátei de dever social e cívit:O; apenas firina-se
como um dever cumprido com consciência, que é requisito essencial do voto. Tal situação é diametralmente
oposta à do eleitor que vota contra a vontade, pois
este não cumpre um dever cívico nein pratica atO de
consciência.
Já do ponto de vista do sistema político, o voto
facultativo é, no mínimo, desafiador, pois a legitimidade do poder dependerá direta e imediatamente da
capacidade de o Estado e de os governantes estarem
em sintonia com a sociedade.
Afirial, cairá por terra a artimanha de votações
expressivas, porém artificiais; baseadas na imposição
do voto. Mas esse desafio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é saudável, é progressista, é dinâmico. Os partidos
políticos e os representantes populares terão de assumir
a responsabilidade de motivar e mobilizar a sociedade
e, para tanto, mais próxirrtos dela deverão estar. A
contrapartida, se a vanguarda do sistema político for
eficiente; se-rã ·a párt:ícipação consciente do eleitorado.
Será maior ou menor, porém niais cOnsciente.
Em síntese, pa:ra a c-onstrução de uma sociedade
mais moderna e democrática, o voto facultativo tornase necessário. Com ele, a vanguarda política brasileira
ficará obrigada a se aproximar mais _da sociedade ou correrá o risoo de se isolar e perder legitimidade
- e a atuação popular resultará mais consciente. Fugir
desse desafio, evitá-lo, acobertando-se no voto obrigatório, significa conservar a tendência à inércia verificada no quadro político _atual.
Com essa breve fundamentação, consideramos haver justificado ~presente proposta de emenda constitucional e esperamos contar com o apoio de nossos Pares, necessário à final
aprovação do nosso instítuto.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me permité; Senador?
O SR. BELLO PARGA- Ouço V. Ex•, com prazer,
Senador J utahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Desejo apenas manifestar
o meu apoio ã tese que V. Ex~ defende, porque também
sou daqueles que acreditam que no Brasil não deveria haver
o voto obrigatório, e sim ó voto facultativo. sei das divergênM
cias que essa tese provoca, mas não creio que a autenticidade
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do resultado seja perdida em razão de uma grande abstenção.
Se olharmos as democracias do mundo, veremos que em mui~

esse assunto que é por sua natureza polémico e tem implicações políticas, além de filosóficas· eSoCiológicas. Entendo que

tas dessas eleições, a começar pelos Estados Unidos, não chega

este é o momento.

E quero dizer que, não por conta desses desencontros
a 50% a participação do eleitorado votante, e isso não deterda nossa Casa, não tive a oportunidade de pedir o apoiam-ento
mina a perda da a-utenticidade do voto c da decisão do eleitodo nobre Senador Jutahy Magalhães, mas o faço neste morado. Por essa razão, filio-me à tese que V. Ex~ defende com
tanto brilho e quero paraht!nizá-lo por ter apresentado essa
mento.
proposta.
Sr. Presidente, eram essas as considerações que tinha
a
fazer
neste momento. Agradeço a V. Ex~ a gentileza de
O SR. BELLO PARGA -Agradeço a V. Ex• pelo aparte
----me ter concedido a palavra. Muito obrigado. (Muito bem!)
valioso de apoio à minha idéia e à minha prOposição.
Durante o discurso do Sr. Bel/o Parga, o Sr. Chagas
Efetivamente, não vejo como se possã argííir de ilegítima Roârigues, ]'! ViCe-Presidente, deixa a cadeira da presiuma eleição cm que só compareçam aqueles eleitores -cuja
dência, que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.
consciência lhes determinoU votar dessa ou daquela maneira.
Sr. Presidente, se voltarmos os olhos para outros países,
como bem assinalou o Senador Jutahy Magalhães, encontraO SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
remos dois exemplos nítidos e flagrantes que corroboram a
palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
minha idéia, o mCu pensamento: _O primeiro são os Estados
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSD B-PI. Pronuncia o
Unidos da América _do Norte, onde a abstenção oscila 4!ntrc
segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no início
40% e 50% do eleitorado. Nem porisso_o_-síSi:ema democrático
da semana passada, já havia comunicado ao Sr. Presidente
é abalado; nem por isso a representação nacional no Congresso
dó Senado e aos Senadores, que iria aUsentar-me -de Brasília
e no Executivo americanos é enfraqueCída sob qualquer as· nã quinta e na sexta-feira últinl:ãs.- pecto.
De modo, Sr. Presidente, que lamentei não estar presente
O segundo exemplo é Cuba, -Ond-e o voto -_é obrigatório
para ir à posse e à transmissãO do cargo do ilustre homem
e, no entanto, comparecendo mais de 90% do eleitorado,
público, Fernando Henrique C3fdoso, que erã nosso chanceler
99% destes votam no partido do governo, numa ilegitimidade
e foi nomeado Ministro da Fazenda.
que salta aos olhos dos observadorcs_dcsapaixonados e imparciaiS_.
'~-Realmente, motivo de forç_a maior, necessidade imperiosa - e somente essas razõeS - impediram-me de estar
O Sr. Guilherme Palmeira - V. E-x~ me permite um
aqui em Brasília. Mas quero dizer que poucos homens públiaparte?
coS, raríssimos, talvez um ou dois, estariam à altura, como
Fernando Henrique Cardoso, neSte momentO díflcil pãra a
O SR. BELLO PARGA -Com prazer,~ ouço V. Ex•,
vida do nosso País, de ocupar o MiníStério- da Fazenda. S.
Senador Guilherme Palmeira.
Ex~, na qualidade de Chanceler, elevou o nome do Brasil.
O Sr. Guilherme Palmeira- Quero cõllgratular-me com
Li, na imprensa, elogios feitos por Ministros das Relações
a iniciativa de V. Ex~ de apresentar essa emenda constitucional
Exteriores da Europa e dos Estados Unidos ao desempenho
que pretende tornar o voto facultativo. V. Ex• tem argumendo nosso eminente colega, que também tanto honrou e abritado - agora ra!ifícãdo pelo Senador Jutahy Magalhães lhantou o SenadO-Federal.
o quanto é polémico o tema. Deixa dúvidas em alguns ParlaCom essa experiêncía de homem público sério, austero,
mentares e na sociedade de uma maneira geral, mas já é
honrado, brilhante, culto, erudito, professor universitáriouma grande iniciativa trazer o tema ao debate e à discussão,
não só da grande Universidade de São Paulo, como também
onde poderemos fazer estudos e comparações. Quero partide
Universidades Européias e Norte-Americanas- S. Ex~,
cipar desses debates e dar minha colaboração; em princípio,
mais uma vez, consultando seu espírito público, atendeu a
sou favorável, realmente, ao voto facultativo, mas iSso não
esse convite que não pleiteou, mas que não poderia recusar,
quer dizer que seja uma posição definitiva. Lamento que o
numa hora como esta.
plenário não esteja com uma assistência maior para que pudésQuero deixar registrado que conheci de perto esse emisemos começar a discutir _o tema. Congratulo-me __com V. Ex~
nente homem público, porque tive a honra de ser Vice-lídcr
e estarei ao seu lado para encontrarmos um melhor caminho
do PSDB quando S. E:;rc\' dignificou a liderança do nosso Partido
para o sistema eleitoral brasileiro.
nesta Casa e portanto posso dar esse depoimento.
O SR. BELLO PARGA -Agradeço ao nobre Senador
Não faço votos para que realize um grande trabalho à
Guilherme Palmeira pelo seu aparte que vem reconfortar a
frente do Ministério da Fazenda, que a sua missão alcance
minha luta em defesa do meu pensamento político.
êxito, porque estou certo, Sr. Presidente, que o- talento, a
Efefivamente, SeiuidOi-Guilherme Palrileira, o tema é · experiência de um homem como Fernando Henrique Cardoso,
polêmico. E quando colhi de alguns dos Srs._ Senadores as
aliados ao apoio das amizades que tem e que já tinha antes
assinaturas necessárias a uma emenda constitucional, recebi
de ser Ministro das Relações Exteriores, com váriõ-s PrimeiroSvários apoiamentos de cortesia. Alguns deles enunciaram já
-Ministros e Presidentes 4:a Europa e com eminentes homens
o seu voto, desfavorável, por aquelas razões que já citei aqui
públicos dos Estados Unidos e também da América do Sul,
de conveniência política ou de conjuntura.
com o apoio da sociedade e do Congresso, que- de modo
Mesmo quando me animei a aprC.-;entar essa proposição,
rugum lhe poderá ser recusado, e, sobretudo, de Sua Excesabia que ela iria cncont!ar resístências, mas e"itféndi que seria _lência_o Presidente da República, Doutor. Itamar Franco,oportuno trazer o tema a debate desde agora,_ embora fosse
fará com que o País conheça melhores dias.
até mais cómodo__ trazê-lo à época lia revisão constitucional,
Aí estão os discursos que S. õr pronunciou e que foram
em outubro, quando o quorum é menos qualificado. Mas
divulgados por toda a imprensa, estando em consonância com
entendo que o momento já chegou para se rever c se discutir
a vida pública desse eminente Senador da RepúbUca.
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Movimentos semelhantes ocorrem no sul do Maranhão, numa
Portanto, nesta parte introdutória do meu discurso, conárea da Bahia, no Triângulo Mineiro; e no Paraná e Santa
gratulo-me com o Presidente da República e mando _os meus
Catarina, com relação ao antigo Território do Iguaçu, para
cumprimentos ao_ Sr. Ministro da Fazenda.
que _seja criado_o J:.stado do Iguaçu. No Rio Grande do Sul
Agora, Sr. Presidente, tratarei de outro assunto. Quero
há um movimento sério no· S-entido de dividir~se o -Estado
chamar a atenção para o que se vem chamando de separatismo,
- o que não tem nenhuma referência com o chamado movi~
movimento ao qual não dou nenhuma importância, mas que
menta separatista.
a Imprensa tem procurado divulgar. Tal movimento visa a
Causa~me estranheza não ter havido um movimento dessa
desmembrar parte do Território Nacional, para a constituição
natureza no Estado de São Paulo. Hoje, a Grande São Paulo
de uma nação soberana, um novo Estado. Isso é crime, Sr.
Presidente, é inadmissível, e a Constituição o repele; Consti- ---já é apresentada como a segunda maior cidade dO mundo.
Respeito os sentimentos e as idéias dos paulistas, com os
tuição democraticamente aprovada e p.romulgada. Nenhuma
quais muito aprendi na velha Faculdade de Direito da Univerpopulação deseja tal procedimento. E possível que algumas
sidade de São P_aulo. Se São Paulo, com seu extraordinário
pessoas, alguns desocupados, impelidos pelo que poderíamos
desenvolvimento, fosse dividido em dois Estados, como já
chamar de modismo, procurem imitar o que exiSte em outros
aconteceu em Mato Grosso-, ·em "Goiás, c_rdó--qúe as populapaíses, onde, às vezes, a História justifíca a separação; mas
ções só teriam a conquistai" melhores condições de vida e
esse movimento não tem repercussão em nenhuma área do
de trabalho. É mesmo difícil -imagino - alguém _governar
Território Nacional, porque não brota da alma do povo de
um Est~do de tamanha grandeza. Mas respeito. Esse é um
nenhum Estado Federado.
problema das populações de São Paulo.
O separatismo é condenado porque é ilegal, inconstituSr. Presidente, existem tantos _movimentos divisionistas
cional, previsto em_noSsa Legislação Penal, e não pode ser
que é natural que no meu Estado, o Piauí. o divísionismo
comparado ao surgimento de novos Estados Federados.
também esteja surgindo, porque é um Estado que tem limites
Grande~ estudiosos já disseram que essa divisão do Brasil,
com o Tocantins, com o Maranhão e com a Bahia. Nenhum
tal como se apresenta, não tem sentido, não tem lógiCa-, nem
Estado da Federação apresenta a forma do Piauí; é sui generis,
se justifica historicãme:itte; nias temOs que respeitar as idéias
e começa no litoral e vai até o Planalto Central. É um Estado
e os sentimentos da população de cada Estado.
imenso.
No século passado, novos Estados foraro_s_u,rgindo; refiroEu, que já o governei, sei das dificuldades para admime só ao Paraná, que "foi" desmembrado de São _Paulo. O
nistrar, como Governador eleito pelo povo, pelas oposições,
surgimento de novos Estados, Sr. Presidente, é, mUitas vezes,
um Estado de tal configuração: estreito ao norte, largo na
um imperativo geopolítico; do mesmo modo que o surgimento
região central e estreito no extremo sul. Possui onze sub-rede novos municípios. Mas não devemos aprovar a criação
giões.
de um novo município; quando não há razão para isso, o
Há mais de 20 anos eu já -dissera que o Piauí estava
mesmo se dando com relação à criação de um novo Estado.
fadado a dividir-se_ em dois Estados. Eu o dissera na minha
Nos últimos tempos, Sr. Presidente, temos dois exemplos
campanha de 1966. Recentemente, o Deputado Estadual Pau~
no nosso país que merecem ser citados e aplaudidos: tivemos
lo Henrique Paes Landim me lembrava esse fato. Ele era
a divisão do Estado do M;ato Grosso, com_a criilçãó, através
jovem. Eu, amigo de seu ilustre genitor, recebido no sul do
da Lei Complementar n' 31, de 11.10.77, do Estado do Mato
Piauí, no Município de São João, dizia: sou um homem do
Grossõ do Sul. A divisão de Mato GrosSo em dois estados
extremo norte, um homem da Parnaíba, do litoral, mas este
se justificava e foi aplaudida pela população. Hoje, tanto
Estado um dia será dividido em dois. Quari.do, não sei, porMato Grosso do Sul como Mato Grosso estão em pleno desenquanto não tenho bola de cris_tal. Mas isso_ vai ocorrer. Muitos
volvimento. E se -alguém aparecer em algum desses Estados
acharam graça, riram. Depois disso, houve a criação dos Estaquerendo a unifica-ção ou a fusão, não terá seguidores. É
dos de Mato Grosso do Sul e de Tocantins.
uma idéiã- -absurda!
Mais recentemente, quando elaborávamos a Constfhiição
O Sr. Odacir Soares - Rondônia ...
vigente, criou~se, com a divisão de Goiás, o Estado do To~
cantins.
0 SR. CHAGAS RODRIGUES - Rondônia era territóEu mesmo, quando da minha gestão como Presidente
rio. Estou me reportando à divisão de Estados, sem que tenha
da Subcomissão dos Estados, não fui a nenhum Estado em
havido o estágio de território. Amapá, Rondônia e Roraima
que havia movimento divisionista. Não fui ao Triângulo Mineieram territóriOs -que se trarisformaram em Estados.
ro, à Bahia, ao Pará, a Santa Catarina nem ao Paraná; só
Sr. Presidente, no Piauí, começa a tomar corpo esse movime desloquei a Goiânia. Algumas pessoas me censuraram
mento. Já sugeri, em outra ocasião, que todos examinassem
e discutissem a questão com seriedade. Sou um homem do
pelo fato de eu ter recusado os convites. Respondi~lhes que,
na qualidade de Presidente da Subcomissão, era um magis~
extremo norte e não tenho nenhuma pretensão política rio
trado que estava recebendo telegramas de autoridades que
suL Continuarei político no norte do Piauí. Já fui Governador
se manifestavam contrariamente ao movimento. Fui a Goiâni3.
do Estado do Piauí, recusei ser candidato ao Governo em
1982, 1986 e em 1990. Entendi que era preciso dar oportuporque o Governador de Goiás, o Presidente da Assembléia
Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça aprovavam
nidade às novas gerações.
o movimento pró~divisão_ de Goiás e criação- do novo _Estado
- Esse _moviril~ntO está dei~ando raízes, e- O Piauí- repito
do Tocantins. Criado o novo E<;tado, tanto a-- população do
- é um Estado cujo formato é único e começa no litoral,
Tocantins como a de Goiás vém experimentando um grande
terminando no Planalto Central.
progresso.
_
_
Sr. ~resjdente~ como__ democrata que se~pre fui, quero
Jornais e revistas vêm divulgando notícias sobre movidizer que tudo vai depender da vontade das populações diretamentos idênticos em outros Estados. Sabemos que existe um
mente interessadas, quais sejam, as populações do sul do
movim6n'to no Pará para a criaÇão do Estado do Tapajós.
Piauí. Sendo, como sou, um cidadão do norte do _Estado,
_o.

___

_
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o que tenho dito aos nortistas é que devemos seguir o exemplo
de Goiás. Se as pOpulãçôéS do sul, mediante plebiscito deinocrático, desejarem a criação desse novo- Estado, nós do norte
não devemos impor nenhum obstáculo; se as populações -do
sul não o desejarem ainda, que assim seja-.
--Mas, repito, mais cedo ou mais tarde haverá essa divisão.
O Piauí, Sr. Presidente, integrou -o Estado do Maranhão
e teve a sua autonomia. Recentemente, foi criado no Piauí,
citando apenas um fato, o Tribunal Regional do Trabalho,
porque estávamos sob a jurisdição do Tribunal Regional do
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públicos federais civis e mil_itares. )~·aquela ocasião,_ antes da
demissão da então Ministra Luiza Erundina, eu defendia um
reajuste de 97% para a reposição- salarial dos servidores públicos civis e militares, do último quadrimestre, isto é, de janeiro
a: abril, ao contrário de alguns setores do Governo Federal,
localizados no MinistériO da Fazenda, que afirmavam não
dispor o Tesouro Federal dos recursos necessários para essa
atualização salarial.
Hoje, dia 24 de maio, o Presidente da República, depois
de ouvir os novos MinistrOs da Fazenda e do Planejamento
Trabalho com sede em São Luís. Foi de minha autori~ a
e, também, o novo MiniStro da Administração Federal, deciemenda à ConstituiÇão vigente, estabelecendo que em cada
diu conceder aos servidores públicos federais civis e milítares
Estado da Federação deveria existir pelo menos um Tribunal
um reajuste de 85%, a partir de 19 de maio de 1993~ Percebe-se,
Regional do Trabalho. Ressaltei o termo "pelo menos" porSr. Presidente, Srs. Senadores, que, na realidade, as contas
que o Estado de São Paulo já possufa dois Tribunais Regionais
da Ministra Luiza Erundina eSfavam corretas, a-o contrário
do Trabalho, em face do seu grande progresso e desenvoldas contas até então ·divulgadas pela área económico-finan-vimento.
ceira do Governo.
verdade, o devemo não e-stá conceOUtro dia, alguém me perguntava sobre-3. s-Upei-fíCii: do - dendo um reajuste de 97% para os servidores, ou de 113%,
Piauí. Ora, o Piauí tem uma superfície superior à do Ceará
cOnforme reivindicação- da classe - com base em dados recoe à de Pernambuco juntas; tem a mesma superfície de São
lhidos nas -contas da receita da União - , por pura pitrã.Ça,
Paulo.
apenas para não dar o braço a torcer. O que é profundamente
lamentável, quando se sabe que a questão da reposição salarial
Devo dizer, aqui, que este moviinento dos sulistas do
meu Estado tem a minha simpatia e o meu apóio. Se as populaestá intima e Umbilicalmente vinculada à questão da inflação.
ções se manifestarem favoravelmente, e só nessa hipótese,
Para o rilês de maio, já sabemos que a previsão da taxa da
passarei a defender a divisão-. Sabemos que o processo é demoinflação está em tOrno de 29% a 3U%, com um acréscimo
de dois pontos percentuais-- relativamente ao mês de abril.
crático: há um plebiscito, ouve-se a Assembléia Legislativa
e, em seguida, o Congresso Nacional decidirá.
Sabe-se também, com base, inclusive, nas contas da Ministra
Desejo, daqui, mandar a minha saudação calorosa, amiErundina, que um reaJUste de 97% ou de 113% teria um
ga, a esses vereadores e prefeitos do_ sul do meu Estado,
impacto sobre a receita da União em torno de 42%, menor
a essas lideranças e aos homens do povo que se têm manido que o impactO do último adiantamento, que estava próximo
festado e apoiado essa idéia. Dizeni que fui o primeiro a
de 45%. Eu queria registrar que este aumento está aquém
chamar a atenção para essa divisão, que, mais cedo ou mais
de uma justa reposição salarial, correta e real. Que ísso não
tarde, ocorrerá. Não estou fazendo proselitismo; estou maniSe fez simplesmente para o Governo nãO se da-r-por vencido.
festando a minha simpatia a um assunto que diz respeito ao
Ao mesmo tempo, confirmam -se as afirmações da ex-Ministra,
piauienses- do sul. Se, democraticamente, as câmaras munici- -quando sustentou que o Tesouro tem disponibilidade finanpais, os vereadores e os· prefeitos se manifestarem a favor
ceira e orçamentária para- Cobrir o reajuste- pretendido.
da divisão, será o caso de se tomarmos as--providências necesEram essas, Sr. Presidente, as considerações que eu que·
sárias para a:· realização do plebiscito.
ria tecer em torllo do reajuste ·que acaba de ser concedido
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou convencido de que,
pelo PreSidente da República. Conforme eu disse, Sua Exceassim como as populações de Mato Grosso e de Mato Grosso
lência primeiro oUviU todas as áreas vinculadas à questão.
do Sul muito lucraram, assim como os Estados do Tocantins
Por outro lado e, ainda a meu ver, de maneira infeliz, o
e de Goiás muito se desenvolveram, o mesmo ocorrerá com
Chefe do Governo vinculou porque a regulamentação
o Piauí, que tem lutado com tantas dificu1dades~ Se meu Estado IPMF ainda não foi aprovada riã. Câmara dos "DeputadOs
do vier a ser dividido, este ou aquele políticO que fem a Vaidade
- os percentuais de antecipação e reajuste de uma política
salarial, à aprovação do IPMF pelo Congresso Nacional. Lade governar um Estado imenso não ficará satisfeito~ mas as
populações do norte e do sul muito terão a ganhar.
mentamos que o aumento não se faça na forma pretendida
Esta é a minha convicção. Estarei ao lado dessas populapela categoria,-qUe está mais bem informada do que o próprio
ções se elas realmente manifestarem, agora, o· desejo de se
Governo sobre as contas públicas e sobre a receita da União.
iniciar a batalha no Congresso Nacional p-ela criação desse
Lamentamos também que, em decorrência desse conflito, teEstado do sul do Piauí, cuja capital e cujo nome ficarão para
nha sido demitida a Ministra Luiza Erundina da forma como
ser decididos, se for criado o Estado, pela futura Assembléia
foi. Ao mesmo tempo,_ porém, somOs obrigados a aplaudir
Estadual Constituinte. -- i:ifeajuste que, apeSar de não se enqUadrar nos índíces pretendidos, está bem próximo deles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito beml)
Era o que eu desejava dizer. (Muito bem!)
O Sr. Odacir Soares -Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
Durante o discurso do _Sr. Odacir Soares, o Sr.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a
Valmir Campelo, deixá a cadeira da presidência, que
palavra ao nobre Senador Odacir Soares, pela Liderança do
PFL.
.
é ocUPada pelo Sr. Chagas Rodrigues, lo Vice~Presi
dente.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Presidente, Srs. Senadores-, na semana passada, fiz aqui um
a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
pronunciamento sobre a questão do reajuste dos servidores
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oblíquos, se apoderam do património legítimo do povo brasiO SR. AMIR L ANDO (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte
leiro~ ousadia essa a que o o INCRA e os órgãos encarregados
discurso. Sem rcvisão_do.or_ador)- Sr. Presidente, Srs. Senadessa área_ assistem de braços Cf!J.Zados. Com isso, o homem
dores:
que precisa de um trato de terra para plantar é despejado
Volto à tribuna desta Casa para abordar, mais uma vez,
e colocado no olho da rua de forma incomplacente.
a questão da reforma agrária. Aguardei, já por três anos,
Es::;c é o quadro, nobre Senador Odacir Soares, do nosso
que esta matéria fosse por fim tratada por esta Casa legislativa
Estado de Rondônia, com o quaJ não podemos, de forma
e pela Câmara dos Deputados.
alguma, concordar~Todavia, Sr. Prcsidcntt:, o tempo passa, a violência no
Ouço V. Ex~', com muito prazer.
campo cresce, vidas são ceifadas de forma sumária porque
lutam pela terra, a terra brasileira, a terra imensa deste País,
O Sr. Odacir Soares - Ouso discordar, nobre Senador
e a insensibilidade do Poder Legislativo não conclui a sua
Amir Lando, quando V. Ex" coloca â. responsabilidade do
tarefa de regulamentar o rito que trata d~ d~apropriação.
Congresso Nacional a questão de não se estar dando continuiHouve, como já aCentu-ei por diversas vezes nesta Casa. um
dade, no nosso País, a qualquer projeto de reforma agrária,
retrocesso formidável no que se refere à matéria disciplinada
colonização ou de assentamento. Penso que o fato de não
na Constituição Federal.
-- ter sido a Constituição regulamentada nessa parte não tem
Rctroccde_u-se, Sr. Presidente, aos idos de 1964, quando
nada a ver com a absoluta omissão do Governo Federal nesse
a Emenda Complementar n'·' 10 tratava e disciplinava esta
campo. Entendo que a União Federal- V. Ex" sabe mais
questão, afastando do texto da Magna Carta a expressão "justa
do que cu sobre isso - e o- INCRA dispõem de estoque
e prévia indcnização". Na Constituição de 1988, quando se
suficiente pár~dniciar qualquer projeto de colonização ou de
quis dar um passo em direção ao social, novamente foi fesfabeassentamento em qualquer parte deste País. No caso_ específico
lecido o texto anterior a 1964. c as desapropriações_ devem
de Rondônia, em que foram desalojadas 67 famtlias, se consiser precedidas de justas- correto-, mas prévias - absolutriderarmos, de_ acordo com os parâmetros médios do INCRA,
mente intolerável - indenizações.
que, para cada famllia, conccdcr-se-ia cerca de 50 ha de terra,
Em conseqüência, Sr. Presidente, a reforma agrária está
precisaríamos apenas de 3.350 ha de terra em Rondônia para
em compasso de espera. Mas, por outro lado, tenho ouvido
abrigar essas famílias. Temos esse problema simplesmente
dos Presidentes da República sempre umn manifestação favoporque ·o INCRA é uma instituição que vem sendo esvaziada
rável ao ass!!ntamento de cem, duzentas, vinte mil, trinta
ao longo do tempo. V. Ex" sabe disso tão bem quanto eu.
mil famílias. Os números têm variado, é verdade, conforme
porque acab~ de indicar o novo Superintendente do INCRA ·
o dia e a inspiração do momento; porém, por mais de três -em Porto Velho, que é um empreiteiro de obras do Estado.
anos, não se resolvem nem os casos de tensão social mais
O SR. AMIR LANDO - Indiquei esse novo Supcrinagudos, nem sequer essas circunstâncias são levadas em conta,
tendcnte,_em_substituição ao <.rue foi indicado por V. Ex"
tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legi'ilativo.
Há um pacto de uma conivência generalizada. Ne~te País,
O Sr. Odacir Soares - Apenas estou dizendo que V.
os privilégios têm sído a tónica, e as- queStões sociais só têm
Ex~ sabe._rnais do que eu, que o INCRA vem-se esvaziando
servido de base para discursos eleitorais ou para circunstâncias
e, talvez, por esse ffiotivo, faz esse discurso.
em que se quer evocar o populismo~ Mas, de prático, de
O SR. AMIR LANDO - Sei a respeito disso porque
concreto, na realidade, muito pouco ou quase nada se faz
trabalhei e cOnheço profundamente a tessitura fundiárí.ã. do
na direção do social.
-Estado de Rondônia.
Mais uma vez, volto a_esta tribuna para situar estaquesO SR. ODACIR SOARES - Não~ estamos discutindo
tão, porque, ainda na última sexta-feira, no meu Estado de
isso. V. Ex·' sabe que também a conheço~ V. Ex" sabe mã.is
Rondônia, no Município de Jaru, foram despejadas67 familias
çlo_ que eu a respeito desse problema do INCRA -:- até por
de agricultores.
que, repito, acaba de indicar .o novo Superintendente do INOra, _Sr. Presidente, o Est3do de "ROndônia fundamenCRA no Estado-, e, com isso, não deveria estar reclamando,
talmente se constitui de terras devolutas. Quan_do lá~cheguei,
mas sim tomando providênciaS- no sentido de resolver essas
em 1970, tive a oportUnidade de promover a discríminação
questões.
das terras púhlicas, das quais 90% eram terras federais, embora depois, com a criação do Estado, parte delas tenha passado
O SR. AMIR LANDO- Indiquei alguém com o intuito
a infegtãr" o património do EStado. De qualquer sorte, ainda
de resolver esse problema. Tenho direito, daqui desta tribuna,
resta um estoque considerável de terras devolutas para que
de ex!gir que_ se regulamente a questão relativa à reforma
possam ser assentadas famílias de agricultores.
agrária. V. Ex~ sabe que não há rito e, se es_te_ não existe,
não se pode desapropriar n_ing'!é~.
O Sr. Odacir Soares -Senador Amir Lando, V. Ex~
me concede _um aparte?
O Sr. Odacir Soares- Não é preciso desapropriarse nada. V. Ex• sabe que a desapropriação de terras transforO SR. AMIR LANDO- Concederei o aparte imediatamou-se numa indústria neste País. Criam-se conflitos_imagimente, nobre Senador Odacir Soates; quero, antes, concluir
nários e ilusórios, em Rondônia e em outras partes do país
este quadro que V. Ex· conhece tão bem.
-V. Ex~ sabe disso-, provocados por grandes latifundiários
O Sr. Odacir Soares- Agradeço a V. Ex•
que querem vender suas terras para o INCRA, e, a pretexto
disso, fica-se debatendo em cima da ausência de uma lei reguO SR. AMIR LANDO- Exatamente essa grande maioria
lamentadora. A lei realmente não existe. Nós precisamos regudas terras públicas, hoje, está sendo objeto da _cobiça de grileilamentar a Constituição, mas a reforma agrária, para ser feita,
ros de todo porte, de homens que fazem do delito a sua
íião precisa que isso ocorra; porque o INCRA e a União
ação cotidiana. E o_ Erário, inais- uma v-ez, çonstitlii-se em
têm._ estoques de _terra suficientes para abrigar 50, 60, 70, 80
presa inerme para a cobiça daqueles_que, através de_ atos
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100 mil famílias imediatamente, desde que queira. Na realidade, o INCRA vem sendo esvaziado, ao longo do tempo, c,
segundo sei - não qucr_o afirmar porque apenas recebi ~
informação e ela está naturalmente sujeita a correçõcs.os recursos que foram alocados no orçamento da União para
investimento, nos projetas do INCRA cm todo o Brasil, estão
sendo realocados para o PROCERA._ls_to_significa que nem
em Rondônia varrios demarcar terra alguma, fazer .levantamentos topográficos, eStradas, escolas, postos de saúde, porque, simplesmente, os recursos consignados para o INCRA
de Rondônia não ch_egarão lá. V. Ex• sabe ,que, até hoje,
dia 24 de maio, o INCRA de Rondônia não recebeu um
centavo, da mesma maneira que, no anõ pãssado, de um
orçamento determinado, o INCRA não consignOu para Rondônia sequer 10% dos recursos_ necessários para os investimentos nos projctos_de colonização e assentamento-_e na a_b~r
tura de estradas vicinais para permitir que colonos que penetraram cm determinadas reg~ões de Rondônia pudessem retirar a sua produção. Só _quero discordar de V. Ex' quando
vincula a solução do problema à questão da inexistência da
lei complementar que regulamenta o dispositivo ·constitu_cional. Não se faz reforma-agrária--rio Brasil,_neste mo111:ento,
simplesmente porque o INCRA não dispõe d_e recursos nem
o Governo tem vontade política para atuar nesse sentido.
Não é apenas o atual GovernO, também o Governo anterior.
No ano passado, ainda no Governo do Presidente Collor,
o INCRA também não tinha recursos. E continua sein dinheiro. Só discordo de V. Ex~ nessa parte. A questão, por exemplo,
das 67 famílias_ que IOrãm despejadas de uma fazenda - urna
propriedade particular- no Município do Jaru_ pode ser resolvida imediatamente pelo atual Superinten-dente do INCRA,
basta que S. Ex• telegrafe para o Presidente do INCRA, peça
atamente a sede aqui em Brasflia vai cOnsigná-l_os assim como
lo-calizar essas famílias em áreas já tituladas_ pela União e
em nome do próprio INCRA. Penso que, quanto aos estoque
. de terras, não temos problema em Rondônia nem em outras
partes do Brasil. Na realidade, não se tem dinheiro. Portanto,
a minha discordância centra-se nessa parte de atribuirmos
ao Poder Legislativo um problema ocasionado pela omissão
do INCRA. O INCRA é orriisso porque nâo tem recursos,
não há vontade política em se fazer com que Cle, e:Cétivamente,
cumpra a sua missão e seus objetivos em Rondônia ou em
qualquer outra parte do País.
O SR. AMIR LANDQ - Nobre Senador Odacir Soares,
em primeir_o lugar, devo dizer a V. Ex• que realmente é impossível, mesmo que o GovernO quisesse, ía.Zü reforma agrária
sem a lei do rito, já que o Supremo Tribunal Federal entendeu
-V. Ex• conhece em decisão ...
O Sr. Odacir Soares- O__INCRA não pode desapropriar
novas glebas, mas fazer reforma agrária ~om ~s glebas de
que dispõe, pode.
O SR. AMI R LANDO - Então, V. Ex• desconhece o
Estado de Rondônia, porque hoje existe-m 30 mil famílias
que precisam ser assentadas no Estado. Esse é o resultado
do levantamento feito com a participaÇão da:-CUT.
O Sr. Odacir Soares- Mas o INCRA, Se:õador, dispõe
de terras para alocar essas pessoas.
O SR. AMIR LANDO - O INCRA não dispõe hoje
de trinta mil hectares, a não ser das terras devolutas.
O Sr. Od.acir Soares -Acontece que, no Brasil, nos
últimos anos, in\..-entou;.se a-indústria da desapropriação.
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O SR. AMIR LANDO- Mas no nosso Estado de Rondônia não existe estoque. As áreas desapropriadas forain ·assentadas. V. Ex• poderia citar, no Estado de Rondônia,- uma
gleba que foi desapropriada e não foi assentada? Eu realmente
desconheço.
O Sr. OdacirSoares- Temos várias áreas. Neste momento, inclusiv_e o INCRA está procedendo assentamentos ...
-o sR. AMIR LANDO-Aponte-me uma área, um MunicípiO no Estado de Rondônia, conheço-os de cor.
O Sr. Odacir Soares - O nome especificamente rião
sei. Em todas as partes, na região do Jaru, na região de Ariquemes, na região de Ouro Preto, na_ região de_ Cerejeira-. Em
todas as regiões do Estado.
O SR. AMIR LANDO - V. Ex• está equivocado. As
informações que V. Ex~ detém a esse- respeito em Rondônia
não existem. Em Mato Grosso, realmente, poderíamos citar,
mas em Rondônia as áreas desapropriadas foram todas elas
devidamente ...
O Sr. Odacir Soares - Senador, tenho absoluta certeza
do que estou dizendo, mas como estamos num conflito de
informações, proponho-me a trazer a V. Ex", na primeira
sessão do Senado amanhã, a relação das áreas de Rondônia
que foi-am desapropriadas e nas quais não foram assentadas
essas populações dos sem-terra do nosso Estado.
O SR. AMIR LANDO- Devo dizer a V. Ex• que conheço
profundamente a situação fundiária do Estado de. Rondônia,
municfpio por" município, porque percorro aqueles confins
e, em Cerejeíia, pof exemplo, as áreas disponíveis foram
todas assentadas; no Município de Jaru, as áreas que foram
desapropriadas, para que V. Ex~ saiba, o foram praticamente
na época do início da colonização_ e não mais existem disponíveis.
A única região onde ainda poderiam existir algumas frações é no Município de Machadinha, onde foram desapropriadas algumas áreas, e pode ser que exista algum excedente.
_Mas lá, em razão inclusive daquele grande estardalhaço que
o ·Presidente Collor fez quando foi a Rondônia, alegando
que era um projeto iiwiável, as obras e as atividades foram
paralisadas de forma criminása, isto é, os colonos ficaram
abandonados. Isso no Governo de quem V. Ex~ teve a honra
de ser Líder.
Mas de qualquer sorte, _concordo num ponto: a omissão
do Poder Legislativo é um fato. Situei também a omissão
do Poder Executivo, que V. EJé' confirma. Neste particular,
concordo, e concordo também que o INCRA foi esvaziado.
_ Eu ia chegar lá.
O Sr. Odacir Soares- Considero que a grande omissão
é do Poder Executivo, através do INCRA.
O SR. AMIR LANDO "'-Evidente que comecei por aqui
porque gosto de abordar as questões por todos os seus ângulos,
inclusive por todos os aspectos de responsabilidade. Não há
dúvidas: a grande responsabilidade recai exclusivamente sobre
o Poder Executivo, que teria condições, inclusive, dé mobilizar
a Casa Legislativa - agora, a Câmara dos DePufados - para que essa lei fosse, por fim, aprovada.
O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador, V. Ex1 conhece
e estamos de acordo nessa questão dos TDAs - tílülos da
dívida agrária - e sabe que essa inadimplência da União
relativa ao resgate desses títulos, ao pagamento dos juros,
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tornou esses títulos praticamente inex.iste-ntesno mercado mobiliário brasileiro.
O SR. AMIR LANDO - Imprestáveis. Com isso con-:
cordo,
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Estive tratando, com o Presidente do INCRA, pessoalmente, dessa questão do meu Estado de Rondônia, do Município de Jan,t, e ele se prontificou a·dar uma solução imediata,
não com os estoques de lerras desapropriadas, mas até com
os estoques de terras públicas existentes ..Só que não existem
recursos sequer para deslocar servidores de Porto Velho para
0- Sr. Odacir Soares - Imprestáveis para o merCado.
essas regiões onde, eventualmente, há disponibilidade de terDe que maneira vai-se fazer desapropriação de terra neste
ras devolutas ..
País? Mesmo que já tivéssemos ale! complementar aprovada,
O Sr. Odacir Soares- E~atamente. _V. Ex• me perdoe
o próprio INCRA, hoje, não di~põe de estoque de TDAs
estar interfefi!ldo no seu discurso, mas o meu objetivo é trazer
para as indenizações. Como sabemos, a parte das indenizações
a -minha contibuição a V. Ex•
relativa às benfeitorias deverá ser feita sempre previamenteem dinheiro, e a outra parte em Títulos da Dívida Agrária.
O SR. AMIR LANDO - Muito me honra a participação
Para que os estoques de Títulos da DíVida Agrária eril poder
de V. Ex•
do INCRA sejam renovados ou repostos é necessário que
O ~r. Odacir Soares - Diz:.se ciúe O atüal PreSidente
a União, que o Tesouro Nacional resgate _os títulos· que estão
no mercado, vencidos, sem o pagamento dos jur9s e que--- do INCRA;oriundo dos quidros do Partido Comunista Brasileiro, atualmente PPS, indicado pelo Deputado Roberto Freiesses títulos voltem ao poder do INCRA para servirem a
·re, iria ocupar esse cargo para resolver esse problema grave
outras desapropriações. O que acontece em nosso País? Os
do País. Na realidade, o problema se aprofundou cada vez
títulos estão no mercado como moedas podres, imprestáveis,
mais e fic~ünóS cadá vez mais distantes de uma solução. Pornão servem para nada. Salvo engano, esses títulos_ não são
qUe, com ba-se neSSa infOrmaçãO que acabo de trazer a V.
aceitos nem para o programa de desestatização, de privaEx~,_ os recursos disponíve"is_hoje no orçamento d<? INCRA,
tização.
..
já parcos, seriam transferidos para outra finalidade, isto é,
desviados para outras atividade_s, atingindo outros objetivos.
O SR. AMIR LANDO - São aceitos sim e V. Ex• foi
Então, na realidade, o que precis3.fnos saber é se_o Governo
o Relator dessa matéria.
· á:tual e o Pfesídente do INÇRA qui!iem efetivamente-.....:..:... Jlão
O Sr. Odacir Soares-Não eram aceitos, depois passâram _digo nem fazer reforma agrária- implementar um programa
a ser. O fãto é que esses títulos têm, hoje, um deságio no
de colon_izaçãoe de_assentamento no nosso e em_outros Estamercado em torno de 80 e 90%. Na verdade, a reforma agrária,
dos brasileiros. Parte- da população que lá eStá já se movineste País,-é uriúl- queStão de vontade política.
mentou ao longo da BR-364, de Cuiabá, de Campo Grande
e de outras partes do País, e se não hou_ver, realmen-te, vontade
O SR. AMIR LANDO - Concordo plenamente com o
política e recurso_s, e se se esvaziar cada vez mais o INCRA
aparte de V. Ex~ no· que se refere-a esse particular. V. Ex~
do ponto de vista fiilanceirõ, funcional·e-pOlítiOO, não vamos
adiantou ainda mais um aspecto, que é fundamental, ·ou seja,
fazer nenhum tipo -de reforma agrária; nem de colonização,
o Poder Público tem que honrar seus compromissos. Por exetnnem de assentamento. A questão é simples: o INCRA precisa
plo, se promove urna desapropriação tem que pagar o· justo
de dinheiro: No caso específico de Rondônia, o que o Presipreço por ela. Isso deveria ocorrer com as desapropriações.
dente do INCRA tem que fazer é transferir os re_cUrsos -que
E evidente que sabemos que há excessos. EXiStem;-poleX:ernforem solicitados pelo Superintendente, para que com esses
plo, julgados que, realmente, tém valorizado as terras em
recursos ele possa assentar as-67 famílias, coisa que ele faria
10, 12 e até 20 vezes o valor real._ Mas, em grande parte,
até em terras públicas, conforme V. EX" está dizendo.
isso também se dá pela descura da União, que tem deixado
as ações correrem à revelia, não tecnicamente, porque contra
O Sr. Jutahy Magalhães - Perm1te--:-m.e V. -Exn, nobre
a União os processos nãO correm à revelia, mas de uma certa
Senador Amir Lando, um aparte?
maneira, fazendo com que a União_ fique indefesa.
O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer. rioore ~Sena·
Esse é o quadro que hoje assusta o povo brasileiro, pordor Jutahy Magalhã<?S·
que, realmente, a coisa pública passa pela hipocrisia de _ser
coisa de ninguém, quando ela é sagrada, pertence ao povo.
O Sr. Jutahy Magalhães- Acompanho a discussão entre
Nesse particular, o que está ocorrendo é muito grave. Mas
V.
EX:
e o Senador Odacir Soares a respeito da reforma agráesse património está abandonado, como se ninguém zelasse
ria, que, no Brasil, é uma daS grandes unanimidades. Todo
por ele. Ninguém vela mais pela coisa pública. Isso é deplo~
mundo diz que é a favor dã réforma· agrária, mas na hora
rável, porque, nessas condições, a Nação e a govemabilidade
___ de imple_~entá-la é que vemos quantos são contra. E, no
correm risco.
momentO_, oUçO, nessa disCussão, V. Ex~ aponta.Odo dificulO que quero" dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que
dades por falta de terras, e o Senador Od"acir Soares falando
essa é ao menos uma das metas do Governo Fed_eral. Foi
nOS- estoques exiStentes em Roridônlã. V. Ex\ conhecedor
o que anunciou ainda recentemente o Presidente da Repúpro~undo da região, disc~rda da opini~o.
blica, na ocasião do lançamento do programa contra _a fome
e a miséria. Nes_se combate, a reforma agrária seria unl dos
O SR. AMIR LANDO :...:_Há terras públicas.
fatores a propiciar novos empregos' no País, sendo que a meta
para este ano seria o assentamento de 20 mil famílias. Mas
O Sr. Jutahy Magalhães- De minha parte, defendo
posições, àS ·vezes;-um pouco mais drásticaS. Sou a favor,
se as coisas contüiuarem comõ estão não vamos sequer a!'scntaras 67 famílias do Estado de Rondônia, o que é uma gota
por exemplo, dos bens vagos. Existe esSC iilstl.tüto ria Colômdágu~ nesse imenso_oc_e_ano~-- Soluções_ a baixo .custo para o
bia. Ele está também no nosso Código Civil, embora de uma
Governo Federal existem, mas é nece_ssário-que se- dê ess.1.
maneira ineficaz, porque estipula o prazo de dez anos e desde
sustentação ao INCRA. qUe o proprietáiiO seja desconhecido. Apresentei proposta,
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já arquivada --e veja que todos são a __favor da reforma
agrária - para que aS terras fCissem cói:lsideradas como bens

se improdutivas por um determinado período, que estabeleci em dois anos. Essas terras, reconhecidamente abandonadas por um determinado período, mesmo que de proprietário conhecido, retornariam à propriedade _da União. lsso
existe na Colômbia, que não é um país comunista.
O SR. AMIR LANDO -Existe esse dispositivo também

~vagos

·na legisla-ção portuguesa de 1375.
O Sr. Jutahy Magalhães - E veja V. Ex~ que não são
países comunistas que dão esse exemplo. Também tentei, du-

rante um dctermiriado momento, -instituif áqli'lU.in sistema
que existe na França, qual seja, o "do arrendamento compulsório: quando o proprietário de terras não consegue cultivar
a sua propriedade~ na sua totalidade, a p<H ~ improdutivFt
poderia ser arrendada compulsoriamente pele Governo, por
um prazo de cinco anos, renováveis p-or maiS cinco, para ·atender, principalmente, ao cinturão verde das grandes comunidades. Mas aqui todos são "a favor" da reforma agrária, então
esses projetas não têm andamento, são arquivados.
O SR. AMIR LANDO --Sou a favor, V. Ex• pode contar
com o meu voto. Evidentemente, nesse caso, teríamos de
alterar a Constituíção.
- -0 Sr. Jutahy Magalhães- Sirri, ela teria que ser adaptada. Mas o Código CiVil já fala em bens vagos, quando o
proprietário é desconhecido e fica ausente por dez arios. Minha
proposta visa diminuir para dois anos esse prazo. São propostas discutíveis. --Quanto ao problema do INCRA, posse~
dizer apenas que faltam recursos, mas este ano, em quatro
meses, já _foram aplicados muito mais rectifsos e assentadas
mais famílias do que nos governos anteriores. EsSa é uma
preocupação do Presidente do INCRA. Aqui fOi dito, e~ passant, que ele é comunista.
O SR. AMIR LANPO- Devo dizer a V. Ex• que o
PreSidente do INCRA cauSou-me a melhor das impressões.
O Sr. Jutahy Magalhães - O _Senador Odacir Soares
disse, en passant, que o Presidente do INCRA é comunista.
O Sr. Odacir Soares- Foi a imPrensa que noticiou.
O Sr. Jutahy Magalhães- Ele é comunista mesmo. Isso
não é proibido em nosso País. Não há nenhuma proibição
legal de que alguém seja comunista. O Líder óo Governo
também é do PPS, é Presidente do PPS.
O Sr. Odacir Soares- É apenas uma constatação.
O Sr. Jutahy Magalhães - O que temos de examinar
é o trabalho que eles realizam.
O Sr. Odacir Soares - Mas não há trabalho algum, Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - O presidente do INCRA,
apesar de todas as dificuldades, tem o que apresentar e tem
estatísticas para p-oder fazer comparações. Ele pode_ comparar
o que já fez -com todaS as dificuldades, com aquilo que não
foi feito em governoS_ anteriores, os quais- V. Ex~ tão bem
defendia aí, com tanto critério, com tantO ardor ...
O Sr. Odacir Soares -Só se foi na Bahia e em Pernambuco.
O Sr. Jutahy Magalhães- .,.e dizia que daqui de trás
eu ficava criticando.
------
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O Sr. Odacir SoilreS """:"" UINCRA, então, deve-ser privilegiado, porque é o único setor que está fazendo alguma _coisa.
O Sr. Jutahy Magalhães....:._ Mas V. Ex~ não pode afirmar
uma coisa dessas, apesar de falar assim inocuamente sem qualquer sentido. sem um documento, sem um dado concreto
para apresentar. Muita coisa pode ser apresentada por este
Governo, e se V. Ex\ um dia, desejar debater sobre e5sa
questão estarei ao~ dispor de V. Ex' No momento estamos
tratando aqui do discurso do Senador Amir Lando. E é sobre
isto que devemos discutir: o problema da reforma agrária.
Porque todo mundo é a favor da reforma agráriã, mas quando
chega a hora de procedê-la a dificuldade é muito grande.
V. Ex~, Senador Amir Lando, está procurando dar uma suges- tão, levantando problemas que possam vir a servir de base
para que se encontrem as soluções. Parabeniw V. Exa
O Sr. Odacir Soares -Senador Amir Lando, estaria
plenamente de acordo com todas as sugestões propostas pelo
S_en-ador Jutahy Magalhães. É claro que seria necessário mudar
a Constituição nessa parte. Em síntese, o problema da reforma
_agrária, da colonização e o do assentamento, é a ausência
de recursos. O Senador Jutahy Magalhães nos traz a informação de que a atual administração do INCRA realizou mais
do que as anteiiores. Repito, só se for na Bahia, que é a
terra do Senador, ou em Pernambuco, porque temos visto
apenas a multiplicação dos conflitos. Os conflitos do Rio Grande do Sul continuam. Temos agora -·um conflito que, felizmente, abrange apenas 67_ famílías, em Ron(jônia, mas que,
de qualquer maneira, tem uma repercUssão muito grande,
porque compreende mais de 500 pessoas. De fato, quando
faço essa constatação não es_tou criticand? e gostari~que co;;sa
questão estivesse sendo tratada _de maneira objetiva e com
a seriedade que ela merece. Qualquer propósito de se fazer
reforma agrária, colonização __ou_ asse_ntament6 passa pelo recurso. financeiro. Inclusive, tive a informação de que os recursçs conSignados para investimentos no orçamento do INCRA.
deste ano, estariam sendo realocados para serem invesfído::.
em outro setor. É uma informação que estou levantando para
ver se procede ou não. É sobre_ o PROCERA. Se for verídica
essa informação, a -questão é mais gTave -ainda. - O SR. AMIR LANDO -Nobre Senador Odacíi Soare>.
quando tentei abordar esta questão, era exatamente para mostrar que em Rondônia não poderia acontecer esse_ fato. E
não debito a desídia ao atual, nem ao anterior, delegado do
INCRA em Rondônia. Na verdade, a reforma agrária entrou
em banho-maria, senão na geladeira. Houve, desde há algum
tempo~ talvez mais de uma década, um total abandono deste
tema, em termos de ação governamen!aL
. ______ _
Estive pessoalmente com o Presidente do INl. i{ A _e tenho'
a melhor das impressões. Trata-se de um homem que se identifica com o programa e que realmente deve fazer a reforma
agrária neste PaíS. Não é possível esta imensidão territorial,
e centenaS de milhares de familias sem terra. Nós temos um
território que pode aplacar a fome de terra do povo brasilei ··o,
e graças ao testamento divino temos terra_ em demasia. O
que falta é determinação política para que realmente se proceda àquilo que é um pressuposto do desenvolvimento econó-'-mico e social: a terra. Assim, estaríamos ampliando o mercado
interno, e o horilem, produzindo, terido acesso ·ao" consumo.
Hoje, ele está totalmente marginalizado.
-Mas isso é muito difícil de se implantar, como bem acentuou aqui p Senador Jutahy Magalhães. E não se concebe
o porquê de não constar nas prioridãdes ~aiore~ de qualquer
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governo esta questão que está aherta desde o descobrimento.
É preciso uma determinação pOlítica neste Pli~s paTa, realmCnte, começarmos ·a dar os primeiros passos em dircção ao social,
quando se fala em fome, quando se fala Cf!l ~2- milh~es de
marginalizã_dos na coádição de miséria total. Não_foi dado
um passo para realizar a reforma agrária dc __forma massiva,
de forma realmente distributiva da população brasileira por
este imenso território, comó se fóssc até uma afirmação da
soberania· nacional.
Assim foi ã Amazónia-dos incus tempos. Assfm, quando
lá eu fui, em 1970, como_ Procurador. Tentamos, por todas
as formas, resgatar as terras públicas c destiná-las aos chegantes de todas as plagas deste País, àqueles que tinham esp~rança
no coração, filhos nos bmços e fome no estômago. Aquela
gente, o trato de terra passou a ser mais do que a possibilidade
de semear c colher, mas sem o título de alforria. E é isso
que se precisa fazer, e com determinaçào, c eu acredito que
o atual Presidente do INCRA tem todas as condiçQe.s para
realizar essa tarefa. Não importa a matiz política, pelo contrário. Tenho certeza que a sensibilidade social de S. _S•_const!tui
um aval pan realizar essa tarefa tão ímportante para o País.
Mas este mesmo apelo eu levei ao Presidente da-República, que também se mostrou sensível a esta temática. Então,
não sei o que está faltando. Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Vamos! Mãos à obra! Reforma agrária já-!
O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ me concede um aparte?
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como era no início, diretamentc _vinç!llada à Presidência da
··RCr)lí.i)fíCa.~porque ~ste é o plano- de _rE~denção nacional. O

plãi-lll -a·ã -reforma agrária será a _irande medida de combate
à fome e à misér_ia_,_ o .acesso _aq c.mprego, à distribuição da
terra brãsileira para seus filh~s; para aqueles que dela mais
necessitam. Será, enfim, essa a grande tarefa da justiça social,
dar a todos um pouco de cada um, !-1~ _pouço _d_o território
- riacíOOal, imenso e infinito, desocupado, desabitado e inc.Jito.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex' me permite um ap. rtt!?

O SR. AMIRLANDO - Ouço V_ Ex• com prazer. S< nadõf Jutahy Mag~!hiic.:s,

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre. Senador, goStaria de
fazer apenas uma constatação-. já que estamos falando de
re_cursos. Quero deixar assirialado e consig-nado nos Anais
_ que, no final da disc~são do Orçame-nto da República. houve
entendimento entre os partidos e entre os componentes da
comissão de que_ caberia a cada partido, a cada parlamentar
uma quantidade- de recursos para alocar uma determinada
obra do seu interesse.
O SR. AMIR- .LANDO- Fiz um pronunciamento rebelando-me contra isso.
_ O Sr. Jutahy Magalhães - Quero frisar que o PSDB
aqui, no Senado Federal, não tomou a si apenas a discussão
do problema fundiário, mas teve a preocupação de ju~tar
todos os recursos que_ caberiam a cada Senador e alocar todos
O SR. AMIR LANDO - Concedo o aparte aV-Ex•
eles rara o INCRA, para fazer o asseJ?,tamento de famnias.
O Sr. Odacir Soares- Falta apenas essa ii.it a se-iisiliilidade' ·
O SR. AMIR LAN:PQ- Essa medida, no meu entender,
se transformar em recursos.. Vam9s torcç:r para que essa Sensifoi no mínimo coerent'e. Por outro lado. tenho certeza de
bilidade do Presidente não fique apcnai;- na flor da pele.
que esse Orçamento, que não- foi"f9rinulado pelo Prcsiderltc_
Itamar, verri aindà do _governo antç:riQr. ...
O SR. AMIR LANI>O- Mas se se quer esta ll1eta devem
- ; ser consignados os recursos, devem ser estipuladas as prioriO Sr. OdacirSoares-Foi formulado, sim, Senador Amir
dades, porque fora daí será um discurso vazio, c c:.u não quero
Lando. V. Ex~ está enganado. O Orçamento foi retirado;
acreditar que esse discurso é vazio.
perdemos tempo com essa retirada.
O
OditC"ir SOares ....:...-EXatamente. TodoS os governos,
O SR. AMIR LANDO - Ele foi revisto apenas.
sem exceção, colocaram a questão da reforJTia agrári<,l como
O
Sr. Odacir'Soares- Mas foi revisto. Se se retira o
priorítária. AcOntece que ela tem saído do papel e, quase
Orçamento e ele reapresentado ...
sempre, por falta de verbas, pois o discurso nãó é acompanhado dos recursos necessários a sua iniplemClltação. Temos
O SR. AMUil..ANDO - Não vou discutir isso, nobre
esses problemas, hoje, em decorrência da COnStituição de
Senador -Odadr _Soã_fes. Nesta nlatéria~ essa é uma questão
1988, porque ·com a ConstituiçãO éintéfiot il-ão haviã eSse promenor.
_
_ _
_
_
blema.
-O Sr. -Odacir Soares·- TudÓ bem_. Mas o fato é que
temos que corrigir a informação.
O SR. AMIR LANDO- Concordo.
O SR. AMIR LANDO- O que ·queria assinalar, de início
O Sr. Odacir Soares- E nem por isso fite_!llos reforma
e creio que V. Ex~ concorda, é que se o Presidente Itamar
agrária de maneira suficiente. A g[ande movimentação agrária
que se fez neste País - e V. Ex' há de coilvir cOinigo -_; realmente quiser imPlementar esse programa de reforma agrária, deverá fazer apertes suplementares de recursos, porque
foi durante os regimes mílitares, a grande marcha para o Oessenão, realmente, ele será absolutamente inviável.
te, para Mato Grosso, Rondónia.
O Sr. Odacir Soares -Veja V. Ex~ como é simples
O SR. AMIR LANDO- Rondónia ê fruto dessa época.
-essa questão. No momento em que o Presidente Itamar Franco
O Sr. Odacir Soares- Ex~tamente. Então, na verdade,
resolver liberar pelo menos os recursos que estão consignados
o que faltam são recursos. Vamos ver se a sensibilidade do
00 orçamento do INCRA, já teremos realizado uma boa camiPresidente consegue se transformar em recuiSO$ pará o INnhada, porque, na realidade, os orçamentos são feitos e não
CRA.
são realizados. Esse é o- fato fundamental. Se pegannos o
orçamento
do INCRA, eni Rondônia, vamos ter uma quantia
O SR. AMIR LANDO - Tenho certeza de que quando
de certo modo expressiva para investimentos, para assentase tem prioridade política os recursos-são .c~il.Seqü_~nci~, _pormento. O fato é que o orçamento não é executado. O problema
que fora daí seria trair os princípios, seria negar as- afifiilãções.
:hãõ é alocar recursos no ·orçamento, é executar o orçamento.
Concordo plenamente com V. Ex•, mas esses recursos devem

sr.

e

ser, de qualquer forma, destinados à reforma agrár~~- E mais,
até entendo que o INCRA deveria ser uma autarquia cspeciã.l,

O SR. AMIR LANDO- Mais do que tudo é eSsa determinação política. Quer dizer~ é preciso que realmente isso S!ja
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uma prioridade efetiva do Govemo; que não seja um discurso
vazio, como já acentuei anteriormente. O "impOrtante é que
o Presidente da República - ao menos __at~ ª-n-ível pessoal
-manifestou-me o desejo de levar adiante essa tarefa. Esse
é o meu desejo, a minha afirmaç~o. o meu apelo, nesta tarde,
ao Senado da República, que começa por um protesto, mas
que desemboca na esperança. Conheço os caminhos deste
País, as trilhas dos sem-terra, dos sem-nada, dos sem-amanhã,
dos sem-COIQ.ida. Essa é a gente que reclama uma ação concreta do Governo Federal e - tenho certeza - comover:l
o País por uma afirmação da racionalidade. Não podemos
jamais ampliar o mercado interno sem integrar esses milhões
de sem-terra à economia brasileira.
Sr; Presidente, Srs. Senadores, é preciso que o País comece a encontrar o seu caminho de grande Nação, mas essa
estrada só será percorrida quando a terra for divida, -qUando
o latifúndio ceder espaço- às mãos sem terra para plantar;
quando as terras disponíveiS- no património feder"31 forem,
realmente, destinadas aos que têm fome e sede da terra brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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As eleições realizadas sob a vigência da nova Carta ~e o plebiscito de 21 de abril de 1993,

1989, 1990 e 1992

ao apresentarem uma tendência crescente de abstenções e

votos nulos c brancos, abalaram os fundamentos da tese do
voto obrigatório, recolocando o tema em destaque.
O principal argumento até hoje empregado em favor do
voto obrigatório é o de gue este assegura a participação eleitoral da maio i-ia dos cidadãos, fato r indispensável para legitimar
o poder dos eleitos. Todavia, a prática recente· tem demonstrado que forçar o eleitor a ir às umas pode culminar em
resUltado oposto: o enfracjuecímento dos escolhidos. Isso por-

que o elevado _número de abs_tenções, de votos em branco

e_, ainda, a ironia e o çkboche co_nf.igurado. ~m muitos votos
nulos expõem o sistenia representativo ao descrédito.
Outra tese sempre sustentada pelos defensores do voto
obrigatório é_ a de que ele desempenha um papel de educação
do eleitorado, já que este passa a participar com maiOr freqüência da vida política. Esquecem-se de_ que a motivação
de um povo para a política depende da capacidade do sistema
político de concretizar as demandas da coletivid:lde. Por isso,
se o sistema e- frágil e não consegue realizar as aspiraçõeS
populares- como ocorre_no _}3ra_s_il_ atual, incapaz de superar
a crise económica e social - a participação imposta somente
COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:
serve para aumentar a descrença e a revolta dos cidadãos.
Portanto, deseduca.
Almir Gabriel _ Amir Lando _ Aureo Mello César Dias
Dario Pereira_ Guilherme Palmeira_ LavÕisie~ M_~a _ Raimund~
Essa tese, em resumo, desloca o centro da questão: em
Lira.
· ~
" -·· vez de se procurarem as soluções para nfelhora·r o funciOnamento do sistema político, busca-se a legitimação do poder
mediante a imposição de comportamentos â sociedade. PerceO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Sobre a
be-se,
assim, o caráter aut_oritário e, saliente-se, de desedumesa, Proposta de emenda à ConstitQiçãO ·que será lida pelo
cação
embutido
nesse instituto.
Sr. 1'·' Secretário. Por sua vez;-ci -voto facultativo -apresenta um Conjurito
É lida a seguinte
de car_acterísticas nitidamente democráticas, evidenciando a
irnpoTfância de sua adoção neste estágio de nossa História.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Em primeiro lugar, do ponto de vista do cidadão, a natuN• 6, DE 1993
reza do voto é antes um direito subjetivo do que um dever
Altera o art. 14 da Constituição Federal, tornando
cívico. Assim, para ser pleno, tal direito deve permitir ao
o voto facultativo.
eleitor tanto a possibilidade de votar do modo como _a consciénc1a determinar, quanto a liberdade de abster-se de votar
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
sem sofrer qualquer sanção do Estado. Por isso, a adoção
nos termos do art. 60 da ConstituiçãQ_Federal, promulgam
do critério do voto facultativo significa a plena aplicação do
a seguinte emenda ao texto constitucional:
direito ou liberdade de expressão: o cidadão torna-se livre
Art. 1~ O art. 14 da Constífuição Federal, alterado seu
para se expressar e, também, para deixar de fazê-lo se assim
§ 1'-', acrescido de novo § 2~ e renurnerados o atual § 29 e
entender melhor.
subseqüentcs, passa a vigorar com a seguinte redação: O voto facultativo não deixa, contudo, de manter o seu
"Art. 14. . .......
~ ~-~
caráter
de dever social e cívico; apenas firma-se como um
§ 1" O alistamento eleitoral é: - dever cumprido com con~ciência, que é requisito essencial
I -obrigatório para os maiores- de dezOito anos;
do voto. Tal situação é diametralmente oposta à do eleitor
II- facultativo para:
que
vota contra a vontade, pois este não cumpre um dever
a) os analfabetos;
cívico nem pratica ato de consciência.
b) os_maiorcs de setenta anos; ___ _
Já do ponto de vista do sistema político, o voto facultativo
c) os maiores de dezesseis _e menore-s cte dezoito
é, no mínimo) desafiador, pois a legitimidade do poder depenanos.
derá direta e imediatamente da capacidade de o Estado e
§ 2• O voto é facultativo.
os governantes estarem em sint6nia com a sociedade. Afinal,
caiíã por tertà a artimanha de votações expre.ssivas, porém
artifiCiais, baseadas na imposição do voto.
Mas esse desafio é saudável; é progressista; é -dinâmico.
Justificação
Os partidos políticos e os representantes populares terão de
Ao longo dos trabalhos da Assembléia Nacional Constiassumir a responsabilidade de motivar e mobilizar a sociedade
e~-· para tanto_, mais próximos dela deverão estar. A C9ntratuinte de 1987/88 foram sustentadas as teses do voto facultativo
e do_ voto obrigatório; este, ao final, foi inserido na Coristípart1da, se a vanguarda do sistema político for efi~jente, será
tuição, mantendo-se a tradição iniciada com o Código Eleía participação consciente do eleitorado. Será maio~ ou menor.
t9ral de 1932.
·
porém mais conscíé:nte.
m

M.

...........

...

...,

........... ,
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Eni síntese, para a construção de uma sociedade mais
moderna e democrática, o voto facultativo toma-se necessário.
Coin ele; a vangua-rda PolítiCa brasileira ficará ob_rigada a
se aproximar mais da sociedade - ou correrá o risco de se
isolar e perder legitimidade - e a atu~ção polar_ resultará
mais consciente. Fugir desse desafio, acobertando-se no voto
obrigatório, significa conservar a j:cndênc;ia (iÍiércia verificada
no quadro político atual.
_ __
_
__
Com essa breve fundam~ntação, consíderamos hav'er justificado a presente proposta de emenda constitucional e esperamos contar com o-apoio de nossos pares, necessário à final
aprovaçáo do novo institUto: _ --- - _
_
Sala das Sessões, 24 de maio de 1993. - Bello Parga
-Garíbaldi Alves Filho- Valmir Campelo -PedroTeix_e!ra
-Dario Pereira - Albano Franco - Nabor Júnior- Gilberto Miranda - Ney Maranhão - Humberto Lucena Mansueto de Lavor- Aureo Mello- Rachid Saldanha Derzi
- Ronan Tito - César DiaS-.=.. Jarb'as Passarinho·- João
França- Cid Sabóia de Carvalho- Gerso-n Cama ta~ Jú'!io

Campos- José Paulo Bisor--Esperidião Amin .:..:::·L_uddio
Portella- E pitá cio Cafeteira- Elcio Alvares- Ariú[ Lárido
- Júnia Marise - Mauro Bcnevides - Divaldo :surUagy

-

Beni V eras- Ronaldo Aragão- Jutahy Magalhães.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aproposta
de emenda lida será publicada e remetida à Comissão de
Constituição,-Justiça e Cidadania.
Não há matéria a ser apreC:iáda na Ordem do Dia.
Volta~se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR.AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Srs.
Senadores, tive o ensejo de apresentar a esta Casa proposição
que convertia em Parque Nacional a mais bela região, talvez,
existente no Brasil - pelo menos no AmazonãS assim o é
chamada de Arquipélago das Anavilhanas, a 20 qu.ilômetros
de Manaus, em pleno Río Negro. Essa proposição tem, evidentemente, o objetivo _de garantir àquele arquipélago uma
sorte de benefícios e de vantagens que venha ele a receber
pelo fato de ser Parque Nacional. Conseqüentemente, o turis~
mo amazonense prosperará com eSsa medida.
É a interferência do Governo Federal na área estadual
do Amazonas, que nem sempre é olhada e nem conhece essas
inovações. O Senado, generosamente - com esse espírito
quase que de antena, de heliotrópio, de receptáculo, afinal,
para as idéias que são em benefício popular ~ acolheu e apro~
vou a proposição, que já Se encontra na fase de redação final
junto à direção dos trabalhos.
Quero, Sr. Presidente, manifestar de público o meu agradecimento aos componentes desta douta Casa, especialmente,
aos nobres representantes da Comissão de CoristituíÇão, 1ustiça e Cidadallia, que, atravé~ gg_ parecer do Senador Pedro
Teixeira, se manifestaram a respeito, formulando, inclusive,
emendas substanciais, que não -diVergem--e nem disvirtuam
a essência da proposição, que é dar às Anavilhanas essa característica, essa denominação, beneficiando_ a minha terra, a
minha gente, os caboclos sofridos do _Amazonas e a hoje bem
cosmopolita cidade de Manaus_.
A análise do projeto exige alguns esclarecimentos prévios
sobre unidades de conservação e sobre os dois tipos confrontados nesse caso: os parques naCionais e as estações ecológicas,
nestas últimas ainda o arquipelago das Anavilhanas.
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sr. Pi-esidente, Srs. Senadores, tenho eSperança- cte que
a Câmara dos Deputados há de referendar o que foi decidido
-neste Plenário.
üriidadeS de conseivação, de mãneira geral, _são áreas
com características naturais especiais, representativas de ecos~
sistemas fundamentais~. por isso, ma-ntidas sob regimes admi~
nistrativos diferenciados, viSi;lUd-º-- sua proteção.
Os principais objetivos da criação das unidades de conservação são: preservar a biodiversidade, espécies vulneráveis
ou- efu perijiO-de extinção; incentivar o uso sustentado de
recursos naturais; garantir o equílibrio- mínimo em áreas já
iritensamente degradadas ou mesmo preservar paisagens intactas ou pouco alteradas, em função da sua beleza", como diz
o-parecer do Senador Pedro Teixeira.
Sr. PreSidente, os parques nacionais, como disse oportu~
_namente o nobre Relator, são áreas de grande extensão que
podem ser abertos ao público e devem oferecer oportunidade
de lazer e educação ambiental, juntamente com as finalidades
de estudo e pesquisa. É vedada a sua exploraç_;!o eçonõmica.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, deixo registrado um
aPelo a todos os componentes da Câmara dos Deputados,
para oõde vai eSsa proposição,- depois de aprovada aqui, no
Senado, no _sentido de que ela seja aprovada também por
aquela Casa legislativa, pois ela é necessária, urgerite.- Pre~
mente; é uma p-roposição que beneficia a gleba verde, tão
·carente, como sempre, da atenção brasileira.
Neste momento em que ~s Estados ditos civilizados do
Brasil já se fala até em separatismo, por acharem que estão
muito adiantados, enquanto o Norte e o Nordeste são pesos
mortos nas suas costas, devemos realmente nos preparar, prin~
cipalmente nós da essência do BraSil, para fazer com que
justamente o Norte, o centro brasileiro, e o Nordeste progridam bem depress~._ Não podemos sofrer esse tipo de humilhação que alguns calhordas, criminosos lesa-pátria andam
apontando diante dos nossos olhos, sob a alegação de que
o Norte é muito bonito, o Nordeste é muito gracioso, para
lá; mas eles querem ficar é cá, do lado onde eles se julgam
detentores de todas as benesses e felicidades que o progresso
pode dar.
Alguns tentaram fazer um comício usando bombachas,
dizendo que assim o faziam para destacar o Estado do Pampa,
embora eu saiba que os irmãos gaúchos, parãnaenses e catari~
nenses não levam a sério esse tipo de détraqnés, de energú~
menos, de fascistas e nazistas, criminosos·anti~brasileiros. Mas
- a verdade é que eles apareceram, pulularam como figuras
nefandas e abjetas.
A propós.ito, vaie-Ieffibrar o saudOsO G~~eral Magalhães
Bar~ta, que tãmbém foi Senador e durante algum tempo,
como militar, fói destacado para aquelas áreas para acabar
com o germanismo que havia no tempo da guerra. Se vivo
ainda fosse, a melhor sugestão a-apresentar ao Governo seria
que Indicasse Barata outra vez para fazer um estágio nas áreas
militares dessas regiões, pois ele saberia como dar um jeito
nessas figuras realmente funambulescas - graças a Deus, a
palavra me acorreu na hora certat -, palhaças, que dançam
acr influxo de uma apresentação que não é a da vida, da
realidade, da pureza.
Concluo, Sr. PreSiçlente, sublinhando_ um apelo aos SrS.
componentes da Câmara dos Deputados, no sentido de que
acolham esse projeto, aprovando a transformação do arquipélago das Anavilhanas, no Rio Negro, Estado do Amazonas
em Parque Nacional - espetáculo mais lindo que se pode ver
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na face da terra - para mais ainda beneficiar aquele imenso
necessários ou demarcação; e, ainda, por omissão das autoriEstado bra~ileiro e_ sua população.
_dades. Em alguns casos; ªs unidades já foram criadas com
Muito obrigado, Sr. Presidente.
_ cqn_tradiçõ'7s de origem, que co-nfiguram situações de fato dificilmente superáveis.
·
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AUREO
A Estação Ecol0gica de Anavilhanas é um caso típico
MELLO EM SEU DISCURSO
de um patrimônlO biológico e paisagístico que juStifica plena~
mente· a sua classificação. J,::stá localizada no baix_o_ Rio Negro
Sobre o Projeto de Lei do Senado no 119/92, que
e tem 350 mil ha. Distante cerca d!! 2Q km de tVfan3.Us, está
"cria o Parque Nacional das Anavilhanas".
em áreas dos municípios de Manaus e Novo A irão e é acessível
Relator: Senador Pedro Teixeira
apenas por via fluvial. Sua manutenção como GStação ecológica, porém, enfrenta o problema quase insolúvel da naveO ProjetO de Lei do Senado n" 119, de 1991, de autoria
gação no Rio Negro, fonte permanente de intervenção humadQS_enador Aurco Mello, visa criar o Parque Nacional de
na no ecossistema, a despeito de sua proteção legal.
Anavilhanas onde hoje é a Estaç~o Ecológica de mesmo nome.
A riludançã de denomínação para Parque Nacional permiO projeto em epfgrafe fói encaminhado a esta ComiS_são para
tiria, assim, que a situação de fato fosse amenizada e controdecis_ão terminativa, nos termos do art. 58.-S 29 , I, da Constilada, tornando possível auferir, da atividade turística, beiletuição Federal, e do art. 91, § lO, do_Regimento Interno do
fícios ecoii6rriiC<ls que poderiam reverter para a própria proteSenado. Não foram apresentadas emendas no prazo regimenção da área.
tal.
Deve~se advertir, contudo •. que es_sa medida será inútil
No seu art. lo, o projeto determina a mudança de denomi;__e acabará simplesmente justificando a depredação -caso
nação da Estação Ecológica de Anavilhanas, no Estado do
o Executivo não el~bore, de conformidade com o _previsto
Amazonas, para Parque Nacional das Anavilhanas. O art.
nesta Lei, um-plano de manejO-responsável, capaz de disd~
2~ estabelece o prazo de 60 dias para que oJ_nsti_tuto Brasileiro
plinar o turismo e a navegação no arquipélago e de identificar
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais_Renováveis-as áreas a sereni manti~dS intactas.
(IBAMA) elabore o plano de manejo de área, identificando
A despeito desse risco, deve~se reconhecer que a"área
os locais que devem ser mantidos intactos e aqueles a serem
está, corno Estação Ecológica,_ à _mercê da transgressão e da
abertos ao turismo_._
destruição. A categoria Parque NaciOnal perrilífe maior fle"XiA breve justificação chama a atenção para a importância
bilidade para adaptar à realidade a necessidade de adoção
da indústria do turismo para o Estado do Amazçm~s e para
de parâmetros técnicos de_proteção. Além disso, é i11egável
os atri?utos e.speciais do arquipélago das Anavilhanas. os quais
que a regulamentação do turismo _em Anavilhanas trará grande
podenam ser usufruídos pelos visitantes sem prejUíio da proteretorno econõm_ico ~o Estado dõ Amazóilã.s, tendo cm vista
ção ambiental.
_
que o Arquipélago é de b_eleZa ímpar, reconh~ddá iiúernacio~
A análise do projeto exige algunS- t!sclareC-iffieiltOSpi-évTos
nalmente.
_
_ _
sobre unidades de co.pscrva.ção e sq.bre os _Çgis tipos confronFinalmente. cabe introduzir algumas emendas no projetotados neste caso: os parques nacionais e as estações ~cológiCas.
a fini. -de aperfeiçoá-lo e adequá-lo à legislação pertinente,
Unidades de conservação, de maneiragerall são áreas cOm
sem prejuízo de seu conteúdo e objetivo~. _
características naturais especiaiS, :reprCsetlfàTfv~aS""ãe- ecossisAssim, entendemos necessário modificar a sua Crn:eOta
temas fundamentais e, por isso, mantidas sob regimes adminise·§ z~ a fim de compatibilizá~ los com o texto constitucioDal
trativos diferenciados, visando sua proteção.
principais
no que diz respeito à alteração de " ... espaços territoriais e
objetivos da criação de unidades de conservação são preservar
seuS Córriponentes a serem e-specialmente protegidos ... " (art.
a biodiversidade, espécies vulne_r_áve_is Õu eiil perigCfde extin225, -§ lo:>, III) e à iniciãtiv-a de sua apresentação (art. 61,
ção, incentivar o uso sustenta_do dos recursos naturais_;_ garantir
§ 1', II, e).
·
o equihbrio mínimo em áreas já intensamente degradadas
Para atender às regras da técnica legislativa, é de toda
ou mesmo preservar paisagens intactas ou pouco~ alteradas,
conveniênCia alterar a redação do art. 39, benl Como introduzir
em função de sua beleza. -no projeto a usUal cláusula revogatória.
.
Há, contudo, uma gradação no objetivo preservacionista,
_ Diante do exposto, o voto do relator é pela aprovação
mdo desde as reservas biológicas, absolutamente fechadas à
do PLS no:> 119/92, com as eT(lendas seguint~~:
visitação pública ou a qualquer forma de exploraçãO de seus
recursos até as áceas sob proteção especial, de domínio público
ou privado, que podem, após estudos_m_ais aprofundados,
Emenda n9l
virem a _ter uma nova classifícaÇão nQ sistema de unidades
de conservação.
. __ _
·
Dê-se a seguirite redação -à ement~ do projeto:
As estações ecológicas devem ter: no mínimo, 70% de
"Transforma a Estação Ecológica das Anavilhanas
sua área total destinados à preservação integral. NO restante,
em Parque Nacional das Anavilhanas. ''
podem ser desenvolvidas pesquisas básicas ou aplicadas. Não
é permitida a visitação pública nem usos_ económicos.
Os parques nacionais são ~r_ea$ de grande exten~ão, poEmenda n~ 2
dem ser abertos ao público e devem oferecer oportunidades
Dê-se a seguinte redação ao art. 29 do projeto:
de lazer e educação ambiental, juntamente com as finalidades
"Ait. 29 O Poder Executivo, no prazo de 60 (sesde estudo e pesquisa. É vedada sua exPloraÇão C.Conômica.
senta) dias contado da publicação desta Lei, deverá
Na prática, a histórià das unidades de cçnservação no
elaborar o Plano de Manejo do Parque ora criado,
Brasil é a da transgressão dos limites de: ativ:idades previstos
bem como adotar as demais medidas necessárias ao
para cada um dos tipos, basicamente pordeficiênciaS de fiscali~
ple_no atendimento de Sl,las finalidades."
. zação, falta de recursos para implantação dos equipamentos
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Emenda n" 3
Dê-se a seguinte rcdação_ao art. 3 do projeto:
"Art. 3" E~ta lei entra em vigor na d<!_ta de su<.l
publicação ..,

Emenda n? 4
Acrescente-se o seguinte artigo ao projeto:
"Art. 4~ R;evogarn-se as disposições em con'trário."

Franco. e que atingi.! cerca de trinta ~t dois milltücs de- brasi~
lcirus, segum.l~J um estudo do IPE A ,\causa re~idc, Sr. Pre~i~
dente. no h:.ÜX<) plld~tr <ttJ.Uisitivo da o;; pt.'S:':f)as, m'1ti\uJa peins
baixos salários, como vimos acima. 1~ l~l.llH~nt:.lv.•lnwn-te;', é
justanwnte o nosso Estado da R(lhi::~ qnc contétn -<l" mainres
taxas de indigência, a nível nacional: tre_7f' p(!llto se~senta
e sete por cento.
Por outro lado, os parcos investimentos govcmumcntai::.
na área de saúde quase que inviabilizam a s;1üde púhl!c:1..
Assim, _enquanto o Bmsil investiu apenas dois ponto lrt·-; ptn
cento dn Produto Interno Bruto - PIB na s;Hkle ptihlica.
~m 1991, e um por cento em 1992, a Argentina gas-tou seis

O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues} .:cc-concedo
por cento; a Espanha e Cl;lba, doze Ih)r ..:ento l'ada. u L'anaJ:-i
a palavra ao nobre Senador Jut<thy Magalhães. e os Estados U11idos. dezoito por centn:e Frnn\·.a e Akmanha,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (P~;oÍl~BA. Pron~,;da-. oito por c0nto, para fkat mos Hpt.'fl<l" ent alguns Cxcmplos.
Enfim, eoncentra~ão tk rt!nda extr~ma. mi~~:! ria uhsoluta
o segt~inte discurso.) -Sr. Presidente. Sr~s. C S"rs. Scitadores.:
nada mais importante do que a saúde, taiitu na vfJa de uma ~e-escassos investirhento!:> na :-.aúi.le púhlica, eis, Sts. Scnadnn.·~.
as razões da proliferação de dot!nças, princip~dtnenk as e!ldêpessoa, corno na de uma nação. Detecta ela. como um tcrmô·
mkas, que, atualment(', assúhm t.' :1fflgt>m pan.·elf!"
.
pnnde~
metro, um indicad~r sodal. o grau de desenvolvimentO e proráveis do nosso povo.
_
_
_
_
gresso de uma sociedade. Como em outros setures sociais.
As doenças endêmirus ou tropicais são ao.; que 111<1-is preo
a saúde pública encontra-se_ em crise no Brasil na UT_T d~t
cupam, pcl<~ sua gravidadt! ~ rapkh:z de cxpansfin_ A doença
nossas instituições. A sua deteríoraç-ã(), OC.sses~ re~thpós de_cóle~
de Chaga!:> infecta mas de 5 miH1ões., e a csyuis.tossomo:-:~
ra, ê um rato notório e, ao mesmu tempo. cxtre-mam·enl2· atinge outros cinco milhões de brasikiros. O nlimcrn de c;v.;oo.;
preocupan:te:
----·
·
Algumas causas provocaram, no BrasiL esta situação-. ---de mahiria. hoje, é o dobro do de llJ79, cerc" de 4uinhi.'tlt<..1s
e trinta mil; já o número de ~.:asos d..: tuhcn:ulose é de oitt::uta
a começar pela terrível e pervet::.a concentração de renda,
mil por an~J; o de cólera, t.JU<N~ lJ.Uarcnta c cinco nlil; (;! o
uma das piores do mundo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - !BdE ---1992: do '"Rela: --de AIDS, trinta e cinco mil.
Com relação aos números da cólera. apesRr de ..:.crt•m
tório sobre Desenvolvimento Humano". -da~ N~Ções Unidas.
e do Relatório do Banco Mundial, os dois últimõS referentes - assustadores, estão ainda sube~tinwd<Js, em funç;:to de alguns
fatores, como o fato de a maioria dos doentes ter difkuiJades
à década de 80. Ora, como todos sabemos. concentração de
de acesSo ao serviço de ~aúde; de muitos não s<:rem regbtrados
r~nda significa mfsé-riã: -c esta, desnutrição,_ doença; ignorâne muitoo;;;morrer0iú sem itcndíinento médiC;1, etc. ~- Cia.
A epidt.~miH. de ctllera, no momento ~tual. é a lk maior
Como se sabe, o modelo dr.: desenvolvimento económico
gravidade. s-abendo-se que, desde a sua irHr·ndtl\'<l'J !H' P:.1fs
dominante no País nos últimos anos apresenta como resultado
até agora, foram r~tgistrados 4-1.4113 C:--tl'us ~~onfi!madus e hO_~
um.a população exaurida. vivendo em situação de desigualdade
óbito!;, na5 regiões Norte, Norde~te e Sudeste.
soc1al extrema, num quadro desalentador de recessão e desemAs precárias condiçücs de \ida da popula~flo favorel.'<.":IH
prego.
a introduç~io e dissêminação (_b doenÇa na comunidade, ~
Políticas de redução de gasto púhlico. adotadas. agora.
a~ medid~s de controle adutadas até o JHoment,_~ u~~J iiv~:::uun
durante a crise económica. têm afctado sobremaneira os prl.l.
o impacto esperado, assistindo-se l1oje a um avanço geográfico
gramas sociais, principalmente os da área de saúde, no que
da epitk-mia e o recrudescim~nlo em áreas 4.ue não vinlnun
se refere a cortes drásticos no aporte de recursos financeiros
~prec:.entando "-'àSos ultimamente. Diante Ju rccrudesdmento
para o setor.
-da
epidemia, em dezembro de 11192. o Ministério da Sat.ide
Os dados recentes do Jnstitulo BrasileirO de Geografia
ffitenstficou o pruCeSso de impremcntação das medidas de "cone Estatística- IBGE são- alarmantes. Nos últimos dez anos
trole _E_<:ua dcbdar a docm,:a.
os ~ez por cento mais pllbres detêm um Por cento dã riquez~
As difkuldades par<t chegar a este objetivo são muitas.
n~c10na1, enquanto. os dez mais ricos c_ontrqlam_ quarenta e
Até o nwmento; inft:lizmente, n<lo se pôde CllncretiÚtr a transOito por cento da nqueza. E mais: vinte e quatro por cento
ferências dos serviços de cuntmiC a Estados e MullÍCÍf'i'_l<:. da população ocupada ganham até um salário mínimo~ cin·
devido.
de um lado, à r~Juçãn d<Js ;1tivid:uk~ nt..'<:!e cr~fl1Po.
quenta e dois por cento auft•n..'m até dois. salários mínimos,
---Por -parte da FuwJação Nacional de Saúde, que não pÓde
e apenas três por c.t..·nto, vinte !><llários m-ínhnoS~mais crescer e se desl;!n.Yulver pBr:.t atende-r demandas nesta
Outros indicadores. sociais de pobreza, revelados pelo
área ·e_;-por otltro, às dificuldades dos Est~Jos c Município~
IBGE, têm relação di reta cOm a saúde da popula-ç:.io. Assim,
em assumirem uma função nnv:l p:~ra a qual não têm tradiçfio,
somente oito por Ct!nto dos municípios brasífeirOs, -em média.
exp('riência c recursr..~s.
possuíam esgoto tratado em 1990. Nas regiões do Norte e
Mãs, dcntrÕ de uma redefinição de competêu,.)i<'" dn~
Nordeste, respectivamente, os índices rc~istfam dois e q-uatro
tn'!s níveis de governo federal, estadual e nHiniripal -- que
por cento. Quase metade da popula,;ão bra::.ilcira- quarenta
será implementada, caherá ao Governo Fetkral a formulação
e dois por cento - não contava coín água potâvel. Ainda
de políticas nacionais; o apoio ao de~Cfl\·olvimentn ~icntífico
em 1990, em todo o País. setenta e cinco por cento do lixo
e tecnológiço e ao desenvolvimento de recursos humanos.~
eram deposítados a céu aberto, exibindo o Nordeste os absur- a regul~mentação do Sistema Único de Saúde de abrangência
dos índices de noventa por cento. Incrível!
nacional; a elaboração de normas técnicas que deVam ter caráProblema muit~ grave ainda, intimamente ligado à saúde,
ter nacional; a coopcraçih1 técnk:.t c fin;mt.'t.•ira •;:om E;;tados
c;_ o da fome no Bras1I, que tanto preocupa o Presidente Itamar
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a transmissão n_a Amazónia e intensa a migração entre os
- gat:impos amazônicós e outras partes do País.
A solução está ein desenvolver esforços no sentido de
controlar áreas de alto potencial de transmissão, dê uma ação
conjunta de todas as esferas do governo. principalmente atração dos padrões éticos de pesquisa; a regulação e o registro
vés de educação sani~ária e da população.
de processos e produtos e a coordenação em. nível nacional
Voltamos a enfatizar: a definição de papéis de cada nível
do Sistema de Infox_:maçÇes em Saúde e a _articul~ção íntersetorial na esfera federal.
- - de governo no combate da malária é de fundamental importância, o que, lamentavelmente, ainda não ocorreu nas áreas
Ao Estado fiCará a incumbência de elaborar _a política
de transmissão da doença.
estadual de saúde, a coordenação e planejamento da rede
e o estabelecimento de padrões de atenção r Saúde: no. seu . - Quanto à leishmaniose tegumêntar, enfermidade em crescimentO também na Região Amazónica, as medidas profiláâmbito, bem como a supervisão e cooperáçâo técnica e finanticas resumem-se em dia_gnóstiço ~ ~ratamento precoces, para
ceira a municípios e, supletivamente; a execução- de alguns
eyitar seqüelas graves, pois não são disponíveis outr3.s medidas
serviços,
preventivas efícazes. O MinistériO da Saúde fornece o medicaO Município, finalmente, deverá org;1niiar a pOlítica de
mento aos órgãos locais de saúde.
.
_âmbito local, o planejamento e controle de ações e servíços
A doenÇa de Chagas é_ uma endemia resultante das preCáde saúde, quer sejam voltadas aos indivíduos, ao coletivo
rias condições de habitação rural, que facilitam a Instalação
ou ao ambiente, incluindo os processos de produção, distrie desenvolvimento dos v~to~es (triatomíneos, conhecidos cobuição e consumo do_s produtos de inter~e para a saúde.
mo "barbeirOs"). A aplicação de inseticída nos -prédiós da
Com relação às mudanças, além de t,odos os problemas
área endémica tem reduzido drasticamente a transmissão na tuacima mencionados~ _que dificultam a inlplementaçao de uma
política efetiva de combate às enfermirl:ades e sua erradjcação, . ral da doença, chegando mesmo a ser interrompida em vaStas
regiões do País. A transmissão por transfusão de sangue contao setor de saúde pública passa, atualmente, por profundas
~nado parece estar se reduzindO após a melhoria da qualireformulações_ em seus aspectos institucionais. Busca-se adesda~e do sangue pelos hemocentros em implantação no País.
centralização das ações da saúde. Em decorrêncía da Constituição Federal e da Lei Orgânica da S:;~.úde~ a Le! _nQ 8080, ·--o que é necessáriO -é a Continuidade das ações de aplicação
de inseticída, onde ainda há transmissão natural e rrianutenção
de 1990, as ações de controle das endemüis serão transferidas
de uma vigilància, para evitar a reintrodução dos "barbt;:iros"
para os Estados e M~nicípios, deixando, assim, o Governo
nas casas, enquanto não melhoram as condições destas na
Federal de ser o executor, via Fundação Nacional de Saúde,
zona rural.
desta política.
_
_- :
- A·e-squistossomose, após o advento, em 1976, de mediSomente São Paulo, desde há nú!it_Os anos, assuJnTu -o
cação· efiCaz e segUrá ·para seu tratamento, vem apresentando
encargo das endemias a nível do Estado, por meio da Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), da Secretaria · uma diminuição na sua gravidade, como conseqüência de um
de Saúde. Em todos 9S demais Estados, áté hoje, cabe ainda intensivo programa de medicação, pela antiga SUCAM, da
população da área endêmica (particularmente a Zona da Mata
essa tarefa à Fundação Nacional de Saúde (FNS), que eng1o'
do Nordeste). Somente o tratamento das demandas às unidabou as atividades da Superintendência de Campanhas de Saúdes de saúde~ não -traz impacto epidemiológico na giavidade
de (SUCAM), e da ex-Fundação ServiçÇ>s Especiais de Saúde
da doença. E preciso um programa ativo de descob~rta e
Pública (FSSESP), sob uma mesma instítuição.
tratamento dos casos de crianças até 14 an_o~_•.,.,grupo de risco
O processo de transformação do sístema de saúde não
comporta rupturas bruscas, que deso_rganizem as práticas para formas graves, se não tratado a tempo. Os resultados
satisfatórios do programa devem ser consolidados, também,
atuais, antes que se instaurem as novas. Assim, um período
de transição será imprescindível, ao longo do qual coexistirão pela melhoria das condições de sanea_mento básico (água e
destino adequado dos dejeto_s_) e educação sanitária. Só aSsim·
estruturas e instrumentos que, em prazo definido, se reorgania esquistossomo_se poderá diminuir.
-·_
zarão, de modo a que as novas- substituam as antigas sem
A hanseníase e a tuberculose têm programas de controle
que se observe solução de c_:ontinuidade JJ.O atendimento à
saúde da população.
· -- --- _
já descentralizados. O combate a estas endemias enfrenta
problemas face à eventUal falta de medicamentos e à baixa
Mas parece que há uma disposição firme do atual Ministro
da Saúde de, realmente, transferir as funções executivas da cobertura das unidades de saúde de Esta,dos ·e Munic;ípios
Fundação Nacional de Saúde aos níveis de governo mais peri- ou irregularidade dos seus funcionamento-s: A- ·estratégia de
féricOs.
·
-controle baseia-se, em ambas as entidades, fu'nda,mentalffienA malária voltou a crescer em números absolutos de casos - te, no diagnóstico e tratamento precoce dos casos e vigi~~nCia
dos seus contactos.
em 1992 (557 mil casos), após 2 anos de tendência à queda.
A cólera, que em 1991 entrou no Brasil via Região AmaConcentra-se, macíçamente, na Região da..Anlazónia Legal:
zónica, a partir do Peru, vem atingindo a população mais
mais de 99% dos casos. Depois, vêm Os Estados de Mato
Grosso, Rondônia e Pará com um maior númerO de casos,
pobre dos Estados da Região Norte, Nordeste e, agora, do
geralmente localizados em poucos _municípios, onde existem-- ·Sudeste. Relaciona-se diretamente com as precárias condições
de saneamento, com a falta de destino adequado das fezes
atividade garimpeira desordenada~ tipo de habitação precária
(sem paredcs_c_ompletas) e intensa atividade vetorial do mos- e com o não tratamento do esgoto quando existente. A cepa
quito transmissor. Há facilidades de transmiss_ão e dificuldades -do Vibrião colérico, que está_circulando n3$ .Américas, não
de aplicação das medidas tradicionais de controle, muito eficaé muito vírulenta, nem muito patogênica, Isto ·é-; das muitas
zes em áreas de população estável. E eXiste o fisco de !eíntropessoas que se infectam, poucas adoecem e muito menos apredução da transmissão da malária em áreas fora da Amazônia, sentam formas graves ou _letais. Porém, como há muitos portadores do vibrião assintõffiáticos, a doença se- propaga mais
co~o ocorreu há 3 anos no Paraná, _enquiinto for elevada
e Municípios; a regulação das relações_ entre o público e o

privado; a regulação da atividade privada; o acompanhamento
e análise de ten_dências çio q_uadro sanitário nacional; o acompanhamento e avaliação do desempenho do Sistema; a regula-
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facilnlente, pois é difícil, oPúacibn~l~e~te, identificá-los. O
uni pleito de Rondônia, desta vez, relacionado à garantia
diagnóstico precoce c o -iiatimentO ãdequado dos casos são
dos preços da safra de grãos, já iniciada, naquele Estado.
os meios de evitar casos fatais, e as açOes' de" educação sanitária
Segundo a ~qlicitação que, nesse sentido, me faz S.S•
e higiene amenizam a prápagação da doença. A medida fundao Sr. Diretor Presidente da Compailhia de Armaz~ps Gerais
mental de prevenção é a melhoria das condições de saneade Rondônia, desde fevereiro áo corrente ano, foi ativada
menta básico nas periferias das cidades e nas favelas, onde
a colheita de arroz e milho, aproximando-se, também, a safra
se concentra a grande maioria da população mais pobre do
do feijão, sem que até o momento, tenha havido nenhuma
País.
aquisição destinada à formação de estoque regulador --isso
As endemias são doenças que se ~ssociam_ à_ pobreza.
por falta de recursos do Banco do Brasil.
Enquanto não se resolve _esta situação económiça e social,
Para agravar esse quadro, o mercado estaria praticando
é preciso cuidar para que os pobres não paguem um tributo
preços abaixo daqueles garantidos pelo governo, ·o que, evidentemente, redunda em prejuízo do produtor.
muito elevado a elas. As condições de habitação e saneamento
básico na zona rural e na periferia das grandes cidades preciPara não se submeter aos preços aviltados do mercado,
sam ser urgentemente melhoradas, pois, só desta forma, serão
os produtores já Começaram a armazenar na CAGERO -_
consolidados os ganhos obtidos no controle das endemias pela
Companhia de Armazéns Gerais de Rondóriiã- uma parcela
área de saúde.
volumosa de sua produção.
O Programa de Controle das Endemias, no Brasil, ao _
Segundo~ .rp.esma fonte de informação, a CAQERO,
longo dos anos, contribuiu para a erradicação de algumas
a SECRETARIA DE AGRICULTURA, A EMA TER e o.
doenças e manutenção da in~idência a n_íveisbaixos de: outt:as. _ B~NCO DO BRASIL, elabóraram, em trabalho conjunto,
_um uQuadro de_ Perspectiva de Comércialização _at!'avés da
Como exemplo, temos a varíola, boubã, febre amarela urbana
e malária em extensas áreas da região extra-amazónica.
PGPM/AGI que totaliza 106.572 toneladaS de ·cereais, aSsim
Tãis prOblemas devem ser col).siderados ~orno prioridade
distribuídos:
- arroz ........ :.~ ......... :i.2.844 tn;
nacional, tendo em vistão risco de disseminação parâ diversas
milho .................... 38.733 tn;
áreas do País. Mas o Mínistéi·io da S3"UdC; apesar dos seus
parcos recursos, vem se eSforçando ao máximo para cumprir
feijão ................... 44.998 tn.
suas obrigações.
A compra desses cereais, preVista para iniciar em abril,
A rede de serviços- de saúde da Fundação Nacional de
de fato, ainda não teve início.
Saúde, como dissemos, será municipalizada segundo as direEntretanto, Se tais operações ocorrerem em maio~ a estim·ativ3 da- CAGEROpara o citadO Inês, em termos de recursos
trizes da descentralização apresentadas, a partir da manit_estação de interesse dos municípios, de acordo ~orn, os critérios - _ne~essáríos~ seria da ordem de;: 114 bilhões de cruzeiros, assim
técnicos estabelecidos pelo MiniStério da -Saúde e dos Conse-distribuídos: 68,5 para aquisiÇão de arroz e 45,5 para a do
lhos Federal, Estadual e Municiparde Saúde.
milho. No que se refere à aquisição de toda a safra do Estado,
Os recursos de investimento serão destinados à elaboos_-recursos atingiria-m O montante dé 807 bilhões ou, em terração de Planos Municipais e Estaduais de Investimentos,
mos de maio, de 105.716 UREF.
que serão incorporados ao Plano Nacional de Investimentos,
Ao registrar esse quadro de premências, faço daqui o
compatibilizado ao Plano Plurianual. Os Planos de __ Investi- __ meu apelo, que nada mais é do que um pleito de Rondónia,
mentes deverão, obrigatoria~_ent~, ser ã:provmios :Oos respec-nO sentido de o Banco do Brasil, o Ministério da Agricultura
ti vos Conselhos de Saúde. O Plano Nacional de Investimentos
e a Companhia Nacional de Abastecimento -CONAB, agili~
deverá ser enviado, em tempo hábil, ao CongresSb Nacional
zero a liberaçãq Para o Estado de Rondónia, dos recursos
financeiros necessários para a operacionalização da Política
para nortear a inclusão de- emendas Parlamentares para a
área de saúde.
de Garantia de Preços Mínimos - PGPM, pela aquisição
Para realizar as principã.ls --m.e:tas_ do seu programa de
do Governo Federal- AGF- da safra 92/93.
trabalho, o Ministério da -Saúde, através da Fundação NadoMuito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
nal de Saúde, vai investir mais de quatro trilhões de cruzeiros
em operacionalização do Sistema Único de Saúde - SUS;
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO
manutenção das unidades de saúde; controle das doenças
transmissíveis; ações_ de -contrOle da malária na_bacia amázóCAGERO
nica; controle de doenças endêmicas- Ito -Nordeste; controle
COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS
da febre amarela, dengue, cól~ra, da doença de Chagas, es:quistossomose, tifo, AIDS, etc.
-·
_ dE RONDÓNIA
Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministério
FAZ
N•
012/93/GAB/PRES/CAGERO
da Saúde, ao mesmo tempo que se prepara, instittiCiónalmente, pela descentralização de suas atividades, para enfrenPorto Velho (RO, 29-4-1993)
tar os graves problemas da saúde pública no Brasil, desenvolve Exm~ Sr.
um trabalho de ação efetiva no campo operacional, investindo Senador Odacir Soares
todos os recursos disponíveis no objetivo de minorar as condiDD. Senador do Estado de Rondônia
ções precárias de vida de sua população.
Brasília --=Distrito Federal
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Senhor Senador,
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
Cumprimentando_ atenciosamente- Vossa Excefên-Cía-. -Vi-:O SR- ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o semos solicitar -seus valiOsos préStimos no se-ntido de interceder
guinte discurso.)- Si. Presidente, srs e Srs. Senadores:
JUnto à Presidência -do Banco do Brasil, Ministério da AgriNão posso fuftir~-rne ao· -dever e à satiSfã.ção, de mais
cultura e Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB,
uma vez, comparecer a esta tribuna, para reforçar e ampliar
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objetivando à liberação de recursos_ fina_nceiros paia o Estado
de Rondônia, visando operacionalizar a Política de Garantia
de Preços .Minimos~PGPM, com Aquisição do Governo Fcderal-AGF. da safra 92/93.
Informamos que, desde fevereiro do corrente ano, teve
início a colhdta de arro;z_ e milho e aproxima-se a safra de
feijão sem que até_ o momentO, tenha hayidQ qualquer aquisição para formação de estoque regulador, por falta de recursos
no Banco do BrasiL O _mais grave é que o mercado está
pagando abaixo do preço de garantia do Governo, em prejuízo
do produtor. Esta armazenadora já pos-sui expfes~iva_quanti
dade de produtos estocados, aguardando a comercializ_ação
pela PGPM, pois seus proprietários (produtores) não quizeram submeter-se__aos _baixos preços do mercado.
A Cagero, Secretaria de Agricultura, Ernater e Banco
do Brasil, num trabalho conjunto, elaboraram um "Q1,1adro
da Perspectiva de Comcrcialização_atra'lés da PGPM/AGF'',
de 106.572 toneladas_de cereais, assim distribuídos: arroz22.844 toneladas; milho -38-733 ton~eladas; c fdjão -44.998
toneladas. O calendário de compras foi ultimamente previsto
para iniciar em abril, o que não ocorreu. Em iniciando as
operações de compra cm maio, estimamos para o mês a necessidade de recursos na ordem 114 bilhões, sendo 68,5 para
aquisição de arroz e 45 ..5 para milho. Os recursos estimados
para aquisição da sa(ra cm nosso Estado_, a preço da UREF/
maio (Cr$7.634.95) é de 807 bilhões ou 105.716 UREF.
Diante do exposto, contamos com a costumeira colaboração de Vossa Excelência, pelo que antecipamos nossos sinceros agradecimentos.- Dezival Ribeiro dos Reis, Diretqr Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, requerimento qUe sei"á lido pelo Sr. 1~ Secretâdõ.
Ê lido o seguinte

para que se possa avaliar e detectar possível invasão de competência nas ~citadas áreas ministeriais.
Por outro lado, se se comprovar a -solicitação formulãda, ficará demonstrada a sua arbitrariedad~. :Qgis as normas atinentes ao Processo Produtivo Básico so01ente foram editadas
e~ 25 de março do co.rrente, atravéS do D~ecreto n" 783, publicado no Diário Ofitial _da União no dia 26 de março próximo
passado.
A solicitação esteia:-se nos dispositivos constitucionais e
regirrientais já referidos e na regra do inciso X, que atribui
às duas Casas do Co_ngresso__.Nªcional competência para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os
da administração indireta.
Saladas Sessões, 24 de maio de 1993.- Senador Gilberto
Miranda.

(Ao exame da Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requen'
1ento será despachado à Mesa para decisão, nos termos regir entais.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a presidência vai encerrar os trabalhos, desig!lando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min, a
seguinte
l

~ORDEM

DO DIA

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 40. DE 1992- COMPLEMENTAR
Votação, em turno único,-dÚ Pfojeto de Lei do Seitado
n" 40, de 1992- Complementar, de autoria do Senador José
Eduardo, que regulamenta dispositivos coristitucionals que
REQUERIMENTO N" 491, DE 1993
enunciam normas_ sobr_e _os pagamentos pelo Poder Público
Requeiro. nos termos dos arts. 50,_.§_:zo da Constituição
a seus fornecedores de bens e serviços, assim como a execuFederal, 216 e 217 do Regimento Interno do Sen;ldo Federal,
tores de obras. e dá outras providências, tendo
seja solicitada ao Excelentíssimo Senhor Ministro de_ Estado ,
PARECERES sob n"' 266 e 369, de 1992, da Comissão.
da Indústria, do Comércio e do Turismo -a remessa--de cópia _
-de Assuntos Económicos, 1~ pronunciamento: favorável
do documento abaixo caracterizado:
ao Projeto, com Emendas que apresenta de nos 1 a 3 - CAE;
-expediente (ofício) expedido pelo Senhor Antônio Sér2~ pronunciamento: contrário às emendas ofer_ecidas perante
gio Martins, Secretário-Adjunto da Se_cretaria de Política Ina Mesa.
dustrial, datado _de 8 de dezembro de 1992 e_ endereçado à
Secretaria da Receita Federal do MiniStério da Fazenda, ao
-2qual foram anexados rec_ortes de jornais que noticiavam e
nominavam empresas localizadas_ na Zona Franca de Manaus
REQUERIMENTO N" 216, DE 1993
que estariam praticando ''maquiagem" de produtos c descumVotação, em turno único, do Requerimento n" 216, de
prindo as normas pertinentes ao Processo Produtivo Básico.
1993,
do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos termos_
No referido documento o signatário sofícita a realização de
regimentais, a transcriçãO nos Anais dó Senado do artigo intifiscalização por parte- da Secretaria da Rec_eita Federal.
tulado "O Lloyd Brasileiro no Pelourinho'', de autoria do
Justificação
Escritor e Jornalista Barbosa Lima Sobrinho, publicado no
Jornal do Brasil, edição de 7 de _março do corrente ano.
O documento, cuja cópia estamos requerendo, teria provocado o início__ dc_ fiscalização, por parte da Receita Federal,
de várias empresas localizadas na Zona Franca de Manaus.
-3Tendo em vista que as empresas estabelecidas na Zona
PROJETO
DE
LEI
DA
CÂMARA N• 90. DE 1992
Franca não estão subordinadas à Receita Federal, no que
diz respeito ao cumprifficn-to das normas específicas do proDiscussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmara
cesso produtivo básico. mas à Suframa- Autarquia -vinculada
n• 90, de 1992 (n° 3.019192. na Casa de origem), que estende
ao Ministério da Integração Regional, entendemos que a anáaos educandos das APAE e abs educandos que recebam atenlise do ofício cm questão revela-se de grande importância
dimento especializado o disposto nos arts. 1'?, 4" e 59 da _Lei
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tendo
PARECER, sob ii" f3s;-de 1993, ila Comissão.
-de Educação, favorável ao Projeto, nos termos do
Substitutivo que oferece.

que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2.
de 1973, resolve _exQn~_rar, a pedido, DELIO CARDOSO
CEZAR DA SILVA do cargo, em comissão, de Assessor
Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado. Federal, do Gabí~
nete do Senador João Rocha, a partir de 18 de maio de 1993.

-4-

Senado Federal, 24 de maio de 1993. -Senador Humber!o Lucena, Presidente.

n~' 6.494, de-7 de dezembro de 1977, c dá outras providências,

PROJETO DE LEI DO SE-NADO N' 327, DE 1991.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n<? 327, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que dispõe sobre a partiCípação dos empregados
na direção das sociedades de economia mista c empresas públicas vinculadas à União, tendo
PARECERES, sob n' 582, de 1991; e 137, _de 1993,

da Comissão
-de Assuntos Sociais, /"pronunciamento: favorável ao
Projeto; 2" pronunciamento: favorável à-s Erilendas n~~ I e
2, de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Leyanta-se a sessão às 16 horas e 50 miizutos.)

ATO DO PRESIDENTE N• 328, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
ções e em conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n"' 2,
de 1973, e tendo em vista o que consta no Processo no
008.809193-3, resolve exonerar ANA MARIA GONDIM JACOB do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Códi~
go AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabirie-iê dO Senador Luiz Alberto, a partir de 6 de maio de 1993.
Se.nado Federal, 24 de maio de 1993. -Senador Humberto Lu<:ena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N' 329, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe- ções, em conformidade com a delegação de competência que
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
lhe foí outorgada pelo Ato da Comissão Dirctora nn 2, de
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
1973, e tendo em vista o que consta do Processo nc
da Comissão Diretora- n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
008.810193-1, resolve nomear PEDRO WASHINGTON DE
em vista o que consta do Processo n~Ol79/93~0, resolVe aposen~
ALMEIDA para exercer o cargo, em comissão, de Secretário
tar, volutariamentc, FERNANDO THOMAZ DA COSTA.
Parlamentar, Código AS-1 do Quadro de Pessoal do Senado
matrícula 0839, Especialista em Indústria Gráfica Legislati~
Federal, com lotação e exercício do Gabinete do Senador
vai Análise, Classe Especial, Padrão V/S30, do Quador de _Luiz Alberto.
Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEG RAF,.
Senado Federal, 24 de maio de 1993. -Senador Humnos termos do artigo 40, incisO III, alínea a, da Constituição
berto Lucena, Presidente.
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186, inciso III, alínea a c 192, inciso II, da Lei n"' 8.112,
ATO "DO PRESIDENTE N• 330, DE 1993
de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, cm 3 de maio de 1993. -Senador HumO Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
berto Lucena, Presidente.
ções e ein conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n') 2.
'(•) Republicado por haver safdo com incorreção no DCN (Seção II), de 4-5-93t de 1973, e tendo cm vista o que consta no Processo nn
009.397/93-0, resolve exonerar SOLANGE MARIA DE
SOUZA ESCÓSSIO do cargo, em comissão, de Secretário
Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do
ATO .DO PRESIDENTE N• 326, DE 1993
Gabinete do Senador Beni_ V eras, a partir de 23 de maio
de 1993.
o-Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui~
Senado Federal, 24 de maio de 1993. -Senador Hum~
ções regimentais e regulamentares, em conformidãde com a
berto Lucena, Presidente.
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n"'2, de 1973, resolve nomear MAERLE
ATO DO PRESIDENTE N' 331, DE 1993
FIGUEIRA DE FERREIRA I.IMA, Analista Legislativo,
Área çle Orçamento Público, Classe "Especial", Padrão V,
O -Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuido Quadro de Pessoal .do _Senado Federal, para exercer o
ções, em conformidade com a delegação de competência que
cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de Análise,
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n" 2, de
Código SF-DAS-101.4, do Quadro de Pessoal do Senado Fe·
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n'1
deral.
009.396193-4, resolve nomear MARIA CELINA EV ANGESenado Federal, 24 de maio de 1993. -Senador HumLISTA ALCÂNTARA para exercer o cargo, em comissão,
berto Lucena, Presidente.
de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
ATO DO PRESIDENTE N• 327, DE 1993
Beni V eras.
Senado Federal, 24 de maio de 1993. -Senador HumO Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiberto Lucena, Presidente.
_ç§__es e. em conformidade com a delegação de competência
(*)ATO DO PRESIDENTE N• 299, DE I993
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ATO DO PRESIDENTE N' 332, DE 1993
o-Presidente do Senaclo Federal, no uso de suas atr.ibuições, e-m conformidade com a delegação de COil!petência que
lhe for outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 _2, de
1973,--e -rendo em viSta: -o- que consta do Processo n 9

012.7'12/92-5, resolve nomear HIPÓLITO GADELHA_RE-.
MIGIO, ENRIQUE MANUEL GARBAYO GJJARIDO e
ROBISON GONÇALVES DE CASTRO, para o cargo de
provimento efctivo de Assessor Legislativo, Nível III, Padrão
42, Área de Assessoramento Legislativo, do Quadro de Pes,

Maio de 1993

soai d.o Senado Federal, em virtude de aprovação em concurso

público, homologado pelo Ato do Presidente n' 214, de 1993,
publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 19

de março de 1993, e no Diário Oficial da União, Seção I,
ç:le 23 de março de 1993, observada a ordem de classificação
da Área Nove, constante do Ato do Presidente il:;o 317, de
1993, publicado no Diário OficiaJ da União, Seção I, de 19
de maio de 1993.
Senado Federal, 24 de maio de 1993. -Senador Hum. berto Lucena, Presidente.
·-

República Federativa do Brasil

D-0 CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11..,
QUARTA-FEIRA,26 DE MAIO DE 1993

ANO XLVIII- N" 88

BRASÍLIA- DF

:-----CONGRESSO NACIONAL - - - - - - - r
e

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LECÜSLATIVO N' 9, DE 1993
Aprova a correção do Artigo XV, alínea "b", do Acordo Relativo à Organização
Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSA T, assinado pelo Brasil em
Washington, a 20 de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n' 87, de 5 de
dezembro de 1972 e, promulgado pelo Decreto n• 74.130, de 28 de maio de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'' É aprovada a correção do Artigo XV, alínea b, que acrescenta a expressão: "de todo
imposto nacional sobre rendimento", omitida na tradução em português, do Acordo Relativo à Organização
Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT, assinado pelo Brasil em Washington, a
20 de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n'' 87, de 5 de dezembro de 1972, e promulgado
pelo Decreto n•' 74.130, de 28 de maio de 1974.
Art. 2'~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus
efeitos à data da promulgação do Acordo
Senado Federal, em 25 de maio de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

ACORDORELA'rTVb-À ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
POR SATÉLITE ..:. INTELSAT
(Aprovado pelo Decreto Legislativo n<> 87, de 5 de deZem-

bro de 1972 e promulgado pelo Decreto n• 74.130, de 28
de maio de 1974.)
"Artigo XV

(corrigido)
(b) No âmbito de atividades autorizadas pelo presente
Acordo, a Intelsat, bem como seu património, serão isentos,

em todos os Estados que _nele são Partes, de qualquer imposto
sobre rendim-ento e de todo imposto nacional direto sobre
a propriedade e também de tarifas alfandegárias que incidam
sobre satélites de telecomunicações e seus componentes assim
como sobre peças dos referidos satélites a serem lançados
para utilização do sistema mundial. Cada Parte se compromete
a envidar seus melhores esforços para conceder, em conformidade com o processo naCional aplicável, à lntelsat e a seu
património, isenções de impostos sobre os rendimentos, de
tributos diretos sobre a propriedade e de tarifas alfandegárias,
todas as isenções, enfim, julgadas desejáveis~ quando se tem
em mente a natureza especial da Intelsat."
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THE AGREEMENT AND OPERATING AGREEMENT
Signed: 20 August 1971
Entered lnto Force: 12 February 1973

L'ACCORD ET L'ACCORD D'EXPLOITATION
Signés le 20 aoüt 1971
et entrés en vigueur Ie 12 février 1973

El ACUERDO Y EL ACUERDO OPERATIVO
Firmados el 20 de agosto de 1971
En vigencia el12 de febrero de 1973
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AGREEMENT RELATING.
TOTHE
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS
SATELLITE ORGANIZA'fiON
"INTELSAT"

AGREEMENTS RELATING TO THE
INTERNA TIONAL TELECOMMUNICA TIONS SATELLITE ORGANIZATION
"INTELSAT"
DONE A.TWASHINGTON. A.UGUST20. 1971
ENTEREDINTOFORCEFEBRUARY 12.1973

ACCORDS RELATIFS A L'ORGANISA TION
INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICA TIONS PAR SATELLITES
"INTELSAT"
SIGNts À WASHINGTON LE 20 A00T 1971
ET ENTRÉS EN V/GUEUR LE t1FtVR/ER t97J

ACUERDOS RElATIVOS A lA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
"INTELSAT"
FIRMADOS EN WASHINGT,ON EL 20DE AGOSTO DE 1971
EN VIGENCIA EL 12 DE FEBRERO DE 197J

PREAMBLE
The States Parties to this Agreement,
Considering the principie set forth in Resolution 1721 (XVI) of the General Assembly of the United Nations that communication by means of satellites should be available to the nations of the world as soon as practicable
on a global and non-discriminatory basis.
Considering the relevant provisions of the Treaty on Principies Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space. lncluding the Moon and Other Celestial Bodies, and in particular Article I.
which states that ou ter space shall be used for the benefit and in the interests
of ali cou ntries,
Noting that pursuant to the Agreement Establishing lnterim Arrangements for a Global Commercial Communications Satellite System and the
related Special Agreement, a global commercial telecommunications satellite system has been established,
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Desiting to ·conltnlie lhe dev.elopment of this telecommunicationS satellite system with the aim of achieving a single global commercial telecommunications satellite system as part of an improved global telecommunications network which will provide expanded telecommu-nications services
to ali areas of the world and which will contribute to' world peace and understanding.
Determined, to this end, to provide, for the benefit of all mankind,
through the most advanced technology available, the most efficient and
economic facilities posS-ibte consistent with the best and most equitable
use of the radio frequencY spectrum and of orbital space.
Believing that "Satellite telecommunications should be organized in
~uch a way as to permit all peoples to have access to the global satellite system and those States members of the lnternational Telecommunication
Union so wishing to inVest ín the system with consequent participãtión in
the design. development, construction, includ-ing the provision of equipment,
establishment. operation. maintenance and ownership of the system,
Pursuant to the Agreement Establishing lnterim Arrangements for a
Global Commercial Communications Satemte System,
Agree as follows:

ARTICLE I
(Definitions)
For the purposes of this Agreement:
(a) "Agreement" means the present agreement. including its Annexes
but excluding ali titles of Articles, opened for signature by .Governments
at Washington on August 20. 1971, by which the international telecommunications satellite o~rganization "INTELSAT" is established;
(b) "Operating Agreement" means the agreement, including its
Annex but excluding ali titles of Articles, opened for signature at Washington on August 20. 1971. by GqYernl!lents or telecommunications entities
designated by Governments in accorda,~ce witli the provisions of thís Agreement;
(c) "lnterim Agreement" means the Agreement Establishing lnterim
Arrangements for a Global Commercial Communications Satellite System
signed by Governments at Washington on -August 20, 1964;
(d) "Special Agreement" means the .agreement signed on August 20.
1964, by Governinerils or telecommunications entities designated by Gov-~
ernments, pursuant to the provisions of the lnterim Agreement;
(e) "lnterim Communications Satellite Committee" meam.-the Committee established by Article IV of the Interim Agreement;
(0 "Party'' means a State for which the Agreement has entered into
force or been provisionally applied;
(g) "S-ignatory" means a Party, or the telecommunications entitydesignated by a Party. which has signed the Operating Agreement and for~
which it h as entered into force or been provisionally applied;
(h) "Space segment" means the telecommunications satellites, and
the tracking, telemetry. command, control, monitoring and related facilities
and equipment required to support the operation of these satellites;
(i) "INTELSAT space segment" means the space segment owned by
INTELSAT;
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(j) "Telecommunications" means any transmission, emission or reception of sign~ signals. _writihg. ifu3gt::·Sa!td sounds or intelligence ~f any
nature, by wire, radio. optical or other electromagnetic systems;
_.
(k) "Public telecommunications services" means fixed or mobile telecommunications servlces which can be provided by satellit.e. and which are
available for use by the pu.blic. such as telephony. telegraphy. telex, fac,
simile, data transmission._ transmis!)iciii of radio and television _programs
between approved earth stations having access to the !NTELSAT .space
segment for further transmission to the public. and leased circuits for any of
these purposes; but excluding those mobile servíces of a type not provided
under the lnterim Agreement and the Special Agre.ement prior to the opening for signature of this Agreement, which are provi.ded through mobile
stations operating directly to a satellite which is designed. in whole or in
part, to provide services .relating to the safety or tlighl control of aircraft

or to aviation or maritime__r_adio -navigation: (1) "'Specialized telecommunicafíons servíces'' means telecommunications services which can be providt!d by satellite. other than those detined in

paragraph (k) of this Article. including. but not limited \O· radio navigalion
services •. broadcasling satellite services for reception by lhe general public.
space research services_, meteorological services, and earth resources services;

(m) "Property" inclu.des every subject of whalev_ernature to which
a right ofownership can attach. as well as contractual rights; and
(n) "Design" and "development" include research .directly related
to lhe purposes of INTELSA T.

ARTICLEII
(Eslablishment ofiNTELSATI
(a) Wilh full regard for the principies set forth in the Preamble to this
Agreement. the Parlies hereby establish the international telecommunications satellite organization "INTELSA T". the main. purpose of which
is to continue and carry forward on a definitive basis the design. development. construction, establishment. operation and maíntenance of the space

segment of lhe global commercial telec.ommunicatíons salellite system as
established under the provísions of the lnterim Agreement and the Special
Agreement.
(b) Each State Party shall sign. or shall designate a telecommunications entity. public or private. to sigit. lhe Operating Agreement
which shall be concluded in conformity withlhe provisions cifthis Agreement
and which shall be opened for signature al the same time as this Agreement.
Relations between any telecommunications entity, ~ctt~g as Signatory. and

the Party which has designated it shall be governed by applicable domestic
law.
(c)

Telecommunications administratioris and e·ntíties may, subject to

applicable domestic law. negotiate and ente r directly into. appropriate traffic
agreements with respect to_ their use of channels of telecorrimunications

provided pursuant to this Agreement and the Operating Agreenient. as well
as services to be fur~ished to the public, facilities, divisiOrtS õf revenue -and
related business arrángements.
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ARTICLEIII
(Scope of INTELSA T Activities)
(a) ln continuing 'à~~ carrying forward on a definitive basis activities
concerning the space segment of lhe global commercial telecommunications
satellíte syslem reterred to in paragraph (a) of Arlicle II of lhis Agreemenl,
INTELSAT shall have as ils prime objective lhe provision. on a commercial
basis, of lhe space segment required for international public telecom·
municalions services of high quality and reliability to be available on a non·
discriminatory basis to all_areas of the world.
(b) The · following shall be considered on the sarne basis as in·
ternàtional public lelecommunications services:
(i) domeslic public telecommunicatíons services between
areas separated by areas not under the jurisdicÍion of lhe
Stafe concerned, or between areas separated by the high
seas; and
(ii) domeslic public telecommunications services belween
areas which are nol linked by any terrestrial wideband
facilities and which are separated by natural barriers of
.such an exceptional nature that they impede the viable
eslablishment of terrestrial wideband facilities between
such areas, provided that lhe Meeling of Signatories,
having regard to advice tendered by the Board of Gover·
nors, has given the appropriate approval in advance.
(c) The INTELSAT space segtnent established to meet the prime
objective shall also be made available for other domestic public telecom·
munications services on a non~discriminatory basis to the extent t_hat the
ability of INTELSAT to achieve its prime objective is not impaired.
(d) The INTELSAT space segmeqt may also, on request and under
appropriate tenns and conditions, be utilized for the purpose of special·'
ized telecommunications services, either international or domestic, other
than for military purposes. provided that:
(i) lhe provision of public telecommunications services is
not unfavorably affected thereby: and
(ii) the arrangements are_ otherwise acceptable from a tech ..
nicai and economic point ofview. --(e) INTELSAT may, on requesl and under appropriate terms and
conditions, provide satellites or associated facilities separate from the
INTELSAT space segment for:
(i) domestic public telecommunications services in territories
.- under the jurisdiclion of one or more Parties:
(ii) international public telecommunications services between
or among territories under the jurisdiction of two or more
Parties:
(iii) specialized lelecommimications services, other than for
mililary purposes;
provided thal lhe efficienl and eeonomic operation of the INTELSAT space
segment is not unfavorably affected in any way.
<O The utilization of the INTELSAT space segment for specialized
telecommunicalions services pursuant to paragraph (d) of this Article,
and the provision of satellites or associated facilities separate from the
INTELSAT space segment pursuant to paragraph (e) of this Article, shall be
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covered by contracts entered into between INTELSA T and the applicants
concerned. The utilization of INTELSAT space segment facilities for specialized telecommunications services pursuant to. paragraph (d) of this Ar·
ticle, and the provision of satellites or assodated (aciiÍtles separate from the
INTELSAT space segment for specialized telecommunications sérvices pursuant to subparagraph (e) (iii) of this Article, shall be in accordance with
appropriate authorizations. at the planning stage. of the Assembly of Parties pursuant to subparagraph (c) (iv) of Article V II of this Agreement. Where
the utilization of INTELSAT space segment facilities for specialized telecommunications services would involve additional costs which result from required modifications fo existing or planned INTELSAT space segment facilities. or where the provision of satellites or associated facilities separa te from
the INTELSAT space segment is sought for specialized telecommunicatións
services as provided for in subparagraph (e) (iii) ofthis Article, authorization
pursuant to subparagraph (c) (iv) of Article VII of this Agreement shall be
sought from the Assembly of Parties as soon as the Board of Governors
is in a position to advise the Assembly of. Parties in detail re'garding the
estimated cost of the proposal, the benefits to be derived. the technical or
other problems involved and lhe probable effects on present or foreseeable
INTELSAT services. Such authorization shall be obtained before the pro·
curement process for the facility or ti!cilities involved is initiated. Before
making such authorizations, the Assembly of Parties, in appropriate cases.
shall consult or ensure that there has been consultation by INTELSAT
with Specialized Agencies of the United Nations directly concerned with the
provision ofthe specialized telecommunications services in question.

ARTICLEIV
(Jurídica! Personality)
(a) INTELSAT shall possess jurídica! personality, lt shall enjoy the full
capadty necessary for lhe exercise of its functions and the achievement of its
purposes, including the cápacity to:
(i) conclude agreements with States or international
organizations;
(ii) con tract;
(iii) acquire and dispose of property; and
(iv) be a party to legal proceedings.
(b) Each Party shall take such action as is necessary within its jurisdiction for lhe purpose of making effecth·e in terms of its own law the provisions
of this Article.

ARTICLEV
(Financial Principies)
(a) INTELSA T shall be lhe owner of the INTELSAT space segment
and of ali other property acquired by INTELSAT. The financial interest in
INTELSAT of each Signatory shall be equal to the amount arrived at by the
application of its investment share to the valuation effected pursua~t to Article 7 ofthe Operating Agreement.
(b) Each Signatory shall have an investment share corresponding to its
percentage of ali utilization of the INTELSA T space segment by ali
Signatories as determined in accordance with. the provisions of the Operating
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Agreement. However. no Signatory. even if its utilization óf the INTELSAT
space segment is nil. shall have an investment share less than the minimum
established in the OperaHng Agr"ement.
(c) Each Signâtory shall contribute to the capital requirements of
INTELSAT. and shall ceceive capital repayment and compensation for use of
capital in accordance with the provisions of the Operating Agreement.
(d) Ali users of lhe INTELSAT space segment shall pay utilization
charges determined in accordance with the provisions of this Agreement and
the Operating Agreement. The rates of space~segment utilization charge for
each type of utilization shall be lhe sarne for ali applicants for space segment
capacity for that type of utilization. ·
(e) The separate satellites and as!Oociated facilities referred to in
paragraph (e) of Article UI of this Agreement may be financed and owned by
INTELSAT as part of the INTELSA T space segment upon the una!limous
approva[ of ali lhe Signatories. lf such approval is withheld. they shall be
separate from the INTELSA T space segment and shall be financed and
owned by those requesting them. ln this case the financial terms and con·
ditions set by INTELSAT shall be such as to cover fully lhe costs directly
resulting from the design. development, construction and provision of such
separa te satellites and associated facilities as well as an adequate pari of the
general and administra tive costs of INTELSA T.

ARTICLEVI
(Structure of INTELSAT)
(a)

INTELSAT shall have the following organs:
(i) the Assemblyof Parties:~
(ii) the Meeting of Signatories;
(iii) lhe Board of Governors; and
(iv) an executive organ, responsible to the Board ofGovernors.
(b) Except to the extent that this Agreement or the Operating
Agreement specifically provides otherwise, no organ shall make deter· ·
minations or otherwise act irt sue h a way as to alter. nullify. delay or in any
other manner interfete with the exercise of a power or the discharge of a
responsibility or a function attributed to another organ by this Agreement or
the Operaling Agreement.
(c) Subject to paragraph (b) ofthis Article, the Assembly of Parties. the
Meeting of Signatories and the Board of Governors shall each take note of
and give due and proper consideration to any resoJution. recommendation or
view made or expressed by another of these organs acting in the exercise of
the responsibilities and functions attributed to it by this Agreement or the
Operating Agreement.

ARTICLEVII
(Assembly of Parties)
(a) The Assembly of Parties shall be composed of ali the Parties and
shall be lhe principal organ of INTELSA T.
(b) The Assembly of Parties shall give consideration to those aspects of
INTELSAT which are primarily of interest to the Parties as sovereign States.
It shall have the power to give consideration to general policy and long-term
objectives of INTELSAT consistent with the principies, purposes and scope
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of activities of INTELSAT, as provided for in this Agreement. ln accordance
with paragraphs (b) and (c) of Article VI of this Agreement, the Assembly of
Parties shall give due and proper consideration to resolutions, recom·
mendations arrd views addressed to it by the Meeting of Signatories or the
Board of Governors.
(c) The Assembly of Parties shall have the following functions and
powers:
(i) in the exercise of its power of considering general policy and
long-term objectives of INTELSAT, to formulate its views
or make recommendations. as it may deem appropriate, to
lhe other organs of INTELSAT;
(ii) to determine that measures should be taken to preveni the
activities of INTELSAT from conflicting with any general
multilateral convention which is consistent with this
Agreement and which is adhered to by at least two-thirds of
lhe Parties;
(iii) to consider and take decisions on proposals for amending
this Agreement in accordance with Article XVII of this
Agreement av.d to propose. express its views and make
recommendations on amendments to lhe Operating
Agreement;
(iv) to authorize. through general roles or by specific determinations. the utilization of the INTELSAT space segment
and the provision of satellites and associated facilities
separate from the INTELSAT space segment for
specialized telecommunicatións sei:'vices within the scope of
activities referred to in paragraph (d) and subparagraph (e)
(iii) of Article III of this Agreement;
(v) to review, in order to ensure the application ofthe principie
of non-discrimination, the general rules established pursuant to subparagraph (b) (v) of Article VIII of this
Agreement;
(vi) to consider and express its views on lhe reports presented by
the Meeting ofSignatories árid lhe Board ofGC.verllors concerning lhe implementation of general policies, ~~~ ~'!";-.
tivities and the long-term program of INTELSA T;~EN~·
(vii) to express: pursuant tu Article XIV of this Agreement. its
findings in the form of recommendations. with respect to
the intended establishment, acquisit1ari· or utilization of
space segment facilities separate from the INTELSAT
space segment facilities;
(viii) to take decisions, pursuant to subparagraph (!:J) (i) of Article
XVI of this Agreement, in connection with lhe withdrawal
ofa Party from INTELSAT;
(ix) to decide upon questions concerning formal relationships
between INTELSATanâ States. whether Parties or not, or
international organizations;
(x) to consider complaints submitted to it by Parties;
(xi) to select the legal experts referred to in Article 3 of Annex
C to this Agreement;
(xii) to act upon the appointment of the Director Genéral in accordance with Articles XI and XII of this Agreemem; '

4699

, 4700

Quarta-feira 26

DJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11)

(xiii)

pursuant to Article XII of this Agreement, to adopt the
organizational structure of the executive organ; and
· (xiv) to exercise any other powers coming within the purview of
the Assembly of Parties according to the provisions of this
Agreement.
(d) The first ordinary meeting of the Assemblv of Parties shall be convened by the Secretary General within one year following the date on which
this Agreement enters into force. Ordinary meetings shall thereafter be
scheduled to be held every two years. The Assembly of Parties. however. may
decide otherwise from meeting to meeting.
(e)
(i) ln addition to the ordinary meetings provided for in
parag~aph (d) of this Article, the Assembly of Parties may
meet in extraordinary meetings, which may be convened
either upon request of the Board of Govemors ac!ing pursuant to the provisions of Article XIV or XVI of this
Agreement, or upon the request of one or more Parties
which receives the support of at least one-third of the Parties including the requesting Party or Parties.
(ii) Requests for extraordinary meetings shall state the purpose
of the meeting and shall be addressed in writing to the
Secretary General or the Director General. who shall
arrange for the meeting to be held as soon as possible and
in accordance with the rules of procedure of the Assembly
of Parties for convening such meetings.
(O A quorum for any meeting of the Assembly of Parties shall consist
of representativos of a majority of the Parties. Each Party shall have one vote.
Decisions on matters of substance shall be taken by an affirrttative vote cast
by at least two-thirds of the Parties whose representatives are present and
votlng. Decisions on procedurat matters shall be taken by an aftirmative vote
cast by a sim pie majority of the Parties whose representatives are present and
voting. Disputes whether a specific matter is procedural or substantive shatl
be decided by a voie cast by a simple majority of the Parties whose representatives are present and voting.
(g) The Assembly of Parties shall adopt its own rules of procedure,
which shall include provision for the election of a Chairman and other officers.
(h) Each Party shall meet its own costs of representation at a meeting
of the Assembly of Parties. Expenses of meetings of the Assembly of Parties
shall be regarded as an administrative cost of INTELSAT for the purpose of
Article 8 ofthe Operating Agreement.

ARTICLE VIII
(Meeting of Signatories)
(a) The Meeting of Signatories shall be composed of ali the
Signatories. ln accordance with paragraphs (b) and (c) of Article VI of this
Agreement. the Meeting of Signatories shall ·give due and proper consideration to resolutions. recommendations and views addressed to it by the
Assembly of Parties or the Board of Governors.
(b) The Meeting of Signatories shall have the following functions and
powers:

-
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(i)

to consider and express its views to the Board of Governors
on the annual report and annual financial statements submitted to it by the Board of Governors;
(ii) to express ifs view"S" -ànd- make recommendations on
proposed amei1Pments to this Agreement pursuant to Article XVII of this Agreement and to consider and _take
decisions, ln accordance with Article 22 of the Operating
Agreement and taking irlt:o -accOurit any viewS and recommendations receiVed from the Assembly of Parties or the
Board of Goverhoi'S." Oif ·proposed amendments to the

Operating Agreement which are consistent with this
Agreement;
(iii) to consider and express its víewS -re-garding reports on
future programs. including the estimated financial implications of such programs. submitted by the Board of
Governors:
(iv) to consid"er and decide on any recommendation made by
the Board of GQvernors concei"ning an increase in the
ceiling provided for in Article 5 of the Operating
Agreement;

(v)

to establish general rules. upon the recommendation of and
for the guidance of the Board of Governors. concerning:
(A) the approvai of earth stations for access to the
INTELSA T space_ segment:
(BJ lhe allotment of INTELSAT space segment capacity.
and ·
'
-(C)

the establishment and adjustment of the. rates of
charge for utilization of the INTELSA T space
segment on a non-discrim'inatot'y basis;

(vi) to take decisions pursuant to Article XVI of this Agreement
in .connection w.ith the- withdrawal of a Signatofy from
INTELSAT;
(vii) to consider and express its views on_complaints submitted
to it by Signatories directly or through the Board of Governors or submitted to it through the Board of Gov_ernors by
users of the INTELSAT space segment who are not
Signatories;
(viii) to prepare and present to the Assembly of Parties, and to
the Parties, reports coricerning the implementation of
general policies. the activities and the long-term program of
INTELSAT;
'(ix) to take decisions concerning the approval referred to in
subparagraph (b) (ii) of Article III of this Agreement;
(x) tO consider and express its views on the report on per·
manent management arrangements submitted by the
Board of Governors to the Assembly of Parties pursuant to
paragrapllig) of Article XII of this Agreement;
(xi) to make annual determinations for t~e purpose of representation on the Board of Governors ln accotdance with Article
IX ofthis Agreement; and
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(xil)

to exercise any other powers coming within the purview o(
the Meeting of Signatories according to the provisions of
this Agreement or the Operating Agreement.
(c) The first ordinary meeting of the Meeting of Signatories shall be
convened by lhe Secretary General at the request of the Board of Governors
within nine months after the entry into force of this Agreement. Thereafter
an ordinary meeting shall be heid in every calendar year.
(d)
(i) ln addition to the ordinary meetings pro,·ided for in
paragraph (c) of this Article. the Meetings of Signatories
may hold extraordinary meetings, which may b~ convened
either upon the request of the Board of Govemors or upon
the request of one or more Signatories which receives the
support of at least one-third of the Signatories including the
requesting Sign•tory or Signatories.

(ii)

Requests for extraordinary meetings shall state the purpose
for-which the meeting is required and shall be addressed in
writing to the Secretary General or the Director General,
who shall arrange for the meeting to be held as soon as
possible and in accordance with the rules of procedure of

the Meeting of Signatories for convening such meetings.
The agenda for an extraordinary meeting shall be restricted
to the purpose or purposes for which the meeting was convened.
(e) A quorum for any meeting of the Meeting of Signatories shall consist of'representatives of a inajority of the Signatories. Each Signatory shall
have one vote. Decisions on m·atters of substance shall be taken by' an af. firritaíive vote cast by at least two-thirds of the Signatories whose representativos are present and voting. Decisions on procedural matters shall be
taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Signatories
whose representatives are present and voting. Disputes whether a specific
matter is procedural or substantive shall be decided by a vote cast by a simple
majority of the Signatories whose representatives are present and voting.
(f) The Meeting of Signatories shall adopt its own rules of procedure,
which shall include provision for the election of a Chairman and other officei-s.
(g) Each Signatory shall meet its own costs of representation at
meetings of the Meeting of Signatories. Expenses of meetings of the Meeting
of Signatories shall be regarded as an administrative cost of INTELSAT for
the purpose of Article 8 of the Operating Agreement.

ARTICLEIX
(Board ofGovernors: Composition and Voting)
(a) The Board ofGovernors shall be composed of:
(i) one Governor representing each Signatory whose investment share is not less than the minimum investment
share as determined in accordance with paragraph (b) of
this Article;
(ii) one Governor representing each group of any two or more
Signatories not represented pursuant to subparagraph (i) of
this paragraph whose combined investment share is not less
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tltan tlte minimum investment sltare as determined in accordance witlt paragraph (b) of this Article and wltich have
agreed to be so represented:

one Governor representing any group of at least five
Signatories not represented pursuant to subparagraph (i) or
(ii) of this paragraph from any one of the regions delined
by the Plenipotentiary Conference of the lnternational
Telecommunications Union, held ·in Montreux in 1965,
regardless of the total investment shares held by the
Signatories comprising the gmup. However, the number of
GO\ternors under this category shall not exceed two for any
region defined by the Union or five for all such regions.
(i) During lhe period between the entry into force of this
Agreement and the first meeting of the Meeting of
Signatories, lhe minimum investment share that will entitle
a Signatory or group of Signatories to be represented on the
Board of Governors shall be equal to tlte investment share
of the Signatory holding position thirteen in the list of the
descending order of size of initial investment shares of ali
the Signatories.
(ii) Subsequent to the period mentioned in subparagraph (i) of
this paragraph, the Meeting of Signatories shall determine
annually the minimum investment share tltat will entitle a
Sig11atory or group of Signatories to be represented on the
Board of Governors: For this purpose, the Meeting of
Signatories shall be guided by the desirability of the number of Governors being approximately twenty•.excluding
any selected pursuant to subparagraph (a) (iii) of this Article.
(iii) For the purpose ofmaking the determinations referred to in
subparagraph (ii) of this paragraph. the Meeting of
Signatories shall fix a minimum investment share according to the following provisions:
(A) if the Board of Governors, at the time the determination is made. is composed of twcnty. twenty-one
or twenty-two Governors. the Meeting of Signatories
shall fixa minimum investment share equal to the in-

(iii)

(b)

vestment share of the Signatory which. in the list in

(B)

(C)

effect at that time, holds the sarne position held in the
list in effect when the previous determination was
made, by the Signatory selected on that occasion,
if the Board of Governors, at the time_the determination is made. is composed of more than twentytwo Governors. the Meeting of Signatories shall fix a
minimum investment share equal to the investment
share of a Signatory which. in the list in effect ai that
time. holds a position above the one heljl in thc list in
effect when the previous determination was made, by
the Signatory selccted on that occasion.
if the Board of Governors, at the time the deter·
mination is made. is composed of lcss than twenty
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Governors, lhe Meeting of Signatories shall fix a
minimum investment share equal to the investment
share of a Signatory which, in the list in effect at that
time, holds a position below lhe one held in the list in
effect when lhe previous determination was made, by
lhe Signatory selected on that occasion.
(iv) lf, by applying the ranking method sei forth in subparagraph (iii) (8) of this paragraph. lhe number of Gover·
nors would be less than twenty, or, by applying that sei
forth in subparagraph (iii) (C) of this paragraph. would be
more than twenty·two, lhe Meeting of Signatories shall
determil}e a minimuni. investment share that will better ensure that there will be twentyGovernors.
(v) For the purpose of lhe provisions of subparagraphs (iii) and
(iv)ofthis paragraph, lhe Governors selected in accordaitce
with subparagraph (a) (iii) of this Article shall not be taken
into consideration.
(vi) For the purpose of the provisions of this paragraph, investment shares determined pursuant to subparagraph (c)
(ii) of Article 6 of the Operating Agreement shall take effect
from the first day of the ordinary meeting of the Meeting of
Signatories following such determination.
' (c) ~ Whenever a Signatory or group of Signatories fullills the
requirements for representation pursuant to subparagraph (a) (i), (ii) or (iii)of
'this Article, it shall be entitled to be represented on lhe Board of Governors.
ln the case of any group of Signatoriés referred to in subparagraph (a) (iii) of
this Article, such entitlement shall become effective upon receipt by the
·hecutive organ of a written request from such group. provided. however,
that the number of such groups represented on the Board of Governors has
not, at the time of receipt of any sue h written request. reached the applicable
limitations prescribed in subparagraph (a) (iii) of this Article. lf at the time of
receipt of any such written request representation on lhe Board of Go,·ernors
pursuant to subparagraph (a) (iiil of this Article has reached the applicable
limitations prescribed therein. the group of Signatories may submit its
request to lhe next ordinary meeting of the Meeting of Signatories for a
determination pursuant to paragraph (d) ofthis Article.
(d) Upon the request of any group or groups of Signatories referred to
in subparagraph (a) (iii) of this Article. the Meeting of Signatories shall annually determine which of these groups shall be or continue to be represented
on the Board of Goverriors. For this purpose. if such groups exceed two for
any one region defined by lhe lnternational Telecommunication Union. or
tive for ali such regions. lhe Meeting of Signatories~shall first seiect the group
which has 'the hiehest combined investment share from each such region
from which there has been submitted a written request pursuant to
paragraph (c) of this Article. lf the number of groups so selected is less than
tive, the remaining groups which are to be represented shall be selected in
decreasing order of lhe combined investment shares of each group. without
exceeding the applicable limitations prescribed in subparagraph (a) (iii) of
this Article.
(e) ln order to ensure continuity within the Board of Governors, every
Signatory or group of Signatories represented pursuant to subparagraph (a)
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(i), (ii) or (iii) of this Article shall remain represented. either individually oras
part of such group, until the next determination made in accordance with
paragraph (b) or (d) of this Article, regardless of the changes that may occur
in its or their investment shares as the result of any adjustment of inve~tment
shares. However, representation as part of a group constituted pursuant to
subparagraph (a) (ii) or (iii) of this Article shall cease if lhe withdrawal'from
the group of one or more Signatories would make the group ineligible to be
represented on the Board of Governors puisuant to this Article.
(O Subject to the provisions of paragraph (g) of this Article, each
Governar shall have a voting participation equal to that part of the investment share of the Signatory, or group of Signatories, he represents. which
is derived from the utilization of the INTELSAT space segment for services
of the following types:
(i) international public telecommunications services;
(ii) domestic public telecommunications services between areas
separated by areas not under the jurisdiction of the State
concerned, or between areas separated by the high seas;
and
(iii) domestic public telecommunications services between areas
which are not linked by any terrestrial wide-band facilities
and which are separated by natural barriers of such an exceptional nature that they impede the viable establishment
of terrestrial wide-band facilities between such areas,
provided that the Meeting of Signatories has given in advance the appropriate approval required by subparagl-aph
(b) (ii) of Article III of this Agreement.
' · . ·· '
(g) For the purposes of paragraph (!) of this Article, the following
arrangements shall apply:
(i) in the case of a Signatory which is granted 'a lesser in. vestment share in accordance with the pro-.ision.s of
paragraph (d) of Article b of the Operating Agreement, the
reduction shall apply proportionately to ali types of its
utilization;
~ii) in the case of a Signatory which is granted a_ great~r investment share in accordance with the provisions <if P.~ra,-,, ,
graph (d) of Al'\icle ~ of the Operating Agreem'erit, tbe increase shall apply l"'~portionately to ali types of its utiliza-

tion:

(iii) in lhe case of a Sigr:atory which has an investment share of
0.05 per cent in accordance with the provisions of
paragrapq (h) of Ar.:cle 6 of the Operating Agreement and
which forms part •J! a group for the purpose of -representation in the Board r,f Governors pursuant to the.prq'{jsions

of subparagraph !a1 Hi) or (a) (iii) of this Article, its investment share shall be regarded as being derived from
utilization of the I~TELSAT spàce segment for services of
the lypes listed in paragraph (!) ofthis Article; and
(iv) no Governar may ca•tmore than forty per cent of the total
voting participation of ali Signatories and groups of
Signatories represented on the Board of Governors. To the
extent that the voting participation of any Governor exceeds forty per cent of such total voting participation, the

---------
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exi:ess sliall ~ distributed eq.ually to the other Governors
on the Board of G<>Vemors.
(h) For the purposes of comp<>sition of the Board of Governar. and
calculation of the voting participation of Governors, the investment shares
determined pursuant to subparagraph (c) (ii) of Article 6 of the Operating
Agreement shall take effect from lhe first day of the ordinary meeting of the
Meeting of Signatories following such determination.
(i) A quorum for any meeting of lhe Board of Govemors shall consist
of either a majority of the Board of Governors, which majority shall h ave at
Jeast two-thirds of lhe total voting participation of ali Signatories and groups
of Signatories represented on lhe Board of Governors, or else the total number constituting ltte Board of Govcrnors minus three, regardless of the
amount of voting participation they represent.
(j) The Board of Governors shall endeavor to take decisions
unanimously. However, if it failsto reach unanimous agreement, it shall take
deeisions:
(i) on ali substantive questions, either by an affirmative vote
cast by at least four Govemors having at least two-thirds of
the total voting participation of ali Signatories and groups
of Signatories represented on lhe Board of Governors
taking into account lhe distribution ofthe excess referred to
in subparagraph (g} (iv) of this Article. or else by an affirmative vote cast by at Jeast the total number constituting
the Board of Govcmors minus three, regardless of the
amount of voting participation they represent;
(ii) on ali procedural questions, by an affirmative vote
representing a simple majority of Governors present and
voting, each having one vote.

(k) Disputes whether a specific question is procedural or substantive
shall be decided by the Chairman of lhe Board of Governors. The decision of
the Chairman may be overruled by a two-thirds majority of lhe Governors
present and voting, each having one vote.
(J) The Board of Governors. 'ii it deems app-rÔpnate, may create advisoly comritittees to assist it in the performance of its responsibilities.
(m) The Board of Governors shall adopt its own rules of procedure,
which shall include the method of election of a Chairman and sue h other officers as may be required. N~twithstanding the provisions of paragraph (j} of
this Article, such rules may provide for any method of voting in the election
of officers which the Board of Governors deems appropriate.
(n) The first meeting of the Board of Governors shall be convened in
accordance with paragraph 2 of lhe Annex to the Operating Agreement. The
Board of Governors shall meet as often as is necessary but at least four times
ayear.

ARTICLEX
(Board of Governors: Functions)
(a) The Board of Governors shall have the responsibility for the design.
development, construction, establishment, operation and maintenance of the
INTELSAT space segment and, pursuant to this Agreement, the Operating
Agreement and such determinations that in this respect may have been made
by lhe Assembly of Parties pursuant to Article VIl of this Agreement. for
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carrying out any other act!vities which are undertaken by INTELSAT. To
dischal'&!< the foregoing responsibilities, the Board of Governors shall have
lhe powers and shall exercise the functions coming within its purview ac·
cording to the provisions of this Agreement and the Operating Agreement,
includins:
(i) adoption of policies, plans and programs in connection with
the design, development, construction, establishment,
operation and maintenance of lhe INTELSAT space
segrrient and, as appropriate. in connection with any other
activities which INTELSAT is a1Uhorized to undertake;
(ii) adoption of procurement procedures, regulations. terms
and conditions, consistent with Article XUI of this
Agreement, and approval of procurement contracts:
6ii) adoption of financial policies and annual financial
statements. and approval of budgets;
(iv) adoption of policies and procedures for the acqui$ilion,
protection and distribution of rights in inventions and
technical information. consistent with Article 17 of lhe
Operating Agreement;
(v)

form\llation of recommendations to the Meeting of
Signatories in relation to the establishment of the general
rules referred to in subparagraph (b) (v) of Article Vlll of
this Agreement:

lvi)

adoption of criteria and procedures. in accordance with

such general rules as may have been established by the
Meeting of Signatories. for approval of earth stations for
access to the INTgLSAT space segment. for verification
and monitoring of performance characteristics of earth
stations having access. and for coordination of earth station
access to and utilization of the INTELSAT space segment;
(vii) adoption of terms and conditions governing the allotment
of INTELSAT space segment capacity, in accordance with
such general rules as may have been established by the
Meeting of Signatories;
··
(viii) periodic establishment of the rates of charge for utilization
of the INTELSAT space segment, in accordance with such
general rules as may have been established by the Meeting
of Signatories;

(ix)

action as may be appropriate, in accordance with the
provisions of Article 5 of the Operating Agreement, with
respect to an increase in lhe ceiling provided for in that Ar·
ticle;
(x) direction of the negotiation with the Party in whose territory
the headquarters of INTELSAT is situated, and submission
to the Assembly of Parties for decision thereon. of lhe
Headquarters Agreement covering privileges, exemptions
and immunities. referred to in paragraph (c) of Article XV
ofthis Agreement;
.
(xi) approval of non·standard earth stations for access to the
INTELSA T space segment in accordance with the general
rules which may have been established by lhe Meeting of
Signatories;
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establishment of terms and conditions for access to the
INTELSAT space segment by telecommunications entities

...

·

.~

~

.

'

'

.-

which are not under lhe jurisdiction of a Party. in accord·
ance with the general rules established by the Meeting of
Signatories pursuant to subparagraph (b) (v) of Article VIII
of this Agreement and consistent with the provisions of
paragraph (d) of Article V of this Agreement:
(xiii) decisions on the making of arrangements for overdrafts and
lhe raising of loans in accordance with Article lO of lhe
Operating Agreement;
(xiv) submission to the ~eeting of Signatories of an annual
.. rqport on the activities of INTELSAT and or'annual financial statements;
(xv) submission to the Meeting of Signatories of reports on
future programs including the estimated financial implications of such programs;
(xvi) submission to the Meeting of Signatories of reports and
recommendations on any other matter which the Board of
Governors deems appropriate for consideration by the
Meeting of Signatories:
(xvii) provision of such information as may be required by any
Party or Signatory to enable that Party or Signatory to
discharge its obligations under this Agreement or the
Operating J\greement;
appointment and remova! from office of the Secretary
General pursuant to Article XII, and of the Director
General pursuant to Articles VII, XI and XII, of this
Agreement;
(xix) designation of a senior officer of the executivo organ to
serve as Acting Secretary General pursuant to subparagraph (d) (i) of Article XII and designation of a senior officer ofthe executive organ to serve as Acting Director General pursuant to subparagraph (d) (i) of Article XI of this
Agreement;
· (xx) determination of the number. status and terms and conditions of employment of ali posts on lhe executive organ
upon lhe tecommendation of the Secretary General or the
Director General;
(xxi) approval of lhe appointment by the Secretary General or
the Director General of senior officers reporting directly to
him;
arrangement of contracts in accordance with subparagraph
(c)(ii) of Article XI ofthis Agreement:
(xxiii) establishment of general internal roles. and adoption of
decisions in each instance. concerning notitication to the
lnternational Telecommunications Union in accordance
with its roles of procedure of the frequencies to be used for
the INTELSA T spai:e segment:
(xxiv) tendering to lhe Meeting of Signatories ~he advice referred
to in subparagraph (b) (ii) of Article III ofthis Agreement;
(xxv) expression, pursuant to paragraph (c) of Article XIV of this
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Agreement, of its findings in the forni of recommendations,
and the tendering of advice to the Assembly of Parties, pursuant to paragraph (d) or {e) of Article XIV of this
Agrlement, with respect to the intended establishment,
acquisition or utilization of space segiitent facilities
separate from the INTELSAT space segment facilities; ·
(xxvil action in accordance with Article XVI of this Agreement
and Artide 21 of lhe Operating Agreement in connectióo
with the withdrawal of a Signatory frorit INTELSA T; ánd ,
lixvii) expression of its views and recommendations on' proposéd
amendments to this Agreement pursuant to paragraph (b)
of Artide XVII of this Agreement, the proposal of àmeódments to the Operating Agreement pursuant to paragraph
(a) of Artide 22 of the Operating Agreement, and the expression of its views and recommendations on proposed
amendments to the Operating Agreement pursliant to
paragraph {b) of Article 22 ofthe Operating Agreement.
(b) ln accordance with the pmvisions of paragraphs {b) and (c) of Ar•
ticle VI of lhis Agreement, the Board of Govemors shall:
(i) give due and proper consideration to resolutions. recommendations and views addressed to it by the Assembly of
Parties or the Meeting of Signatories; and
(ii) indude in its reports to lhe Assembly of Parties and to the
Meeting of Signatories infonnation on actions or decisions
taken with respect to such resolutions, recommendations
and views, and its reasons for such actions or decisions.

ARTICLEXI
(Director General)
(a) The executivo organ shall be headed by the Director General and
shall have its organizational structure implemented not !ater than six yéars
after the entry into force of this Agreement.
(i) The Director General shall be the chief executivo and lhe
(b)
legal representative of INTELSAT and shall be directly
responsible to the Board of Govemors for the performance
of ali managemenl functions.
(ii)

ld

The Director General shall act in accordance with the

policies and directivos ofthe Board ofGovernors.
(iii) The Director General shall be appointed QY lhe Board of
Governors. subject to confirmation by the Assembly of Partios. The Director General may be removed from office for
cause by the Board of Governors on its own au.!Mr~ic!'
\lv) The paramount consideration in the appointment of the
Director General and in the selection of other personnel of
the executive organ shall be the necessity of ensuring ihe
highest standards of integrity, competency and efficiency.
The 'Director General and the personnel of the executivo
organ shall refrain from any action incompatible with their
responsibilities to INTELSAT.
(i) The permanent management arrangements shall be consistent with the basic'aims and purposes of INTELSAT, its
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international character and its obligation to provide on a
commcrcial basis telccommunications facilities of high
quality and reliability.
(ii) The Director General, on behalf of INTELSAT. shall contract out. to one or more competent entities, technical and
operational functions to the maximum extent practicable
with due regard to cosi and consistent with competence, effectiveness and efficiency. S'uch entities may be of various
nationalities or may be an international corporation owned
and. controlled by INTELSAT. Such contracts shall be
negotiated, executed and administered by lhe Director
General.
(i) The Board of Governors shall designate a senior officer of
lhe executive organ to serve as the Acting Director General
whenever the Director General is absent or is unable to
discharge bis duties, or if the office of Director General
should become vacant. The Acting Director General shall
have the capacity to exercise ali lhe powers of the Director
General pursuant to this Agreement and the Operating
A8f!=Cment. ln lhe event of a vacancy, the Acting Director
General shall serve in that capacity until the assumption of
oftice by a Director General appointed and confirmed, as
expeditiously as possible, in accordance with subparagraph
(b) (iii) of this Article.
(ii) The Director General may delegate such of !lis powers to
other officers in lhe executive organ as may be necessary to
meet appropriate requirements.

ARTICLEXII
ITransitional Management and Secretary General)

•

"'a

·~•
matter ofpriority after entry into force ofthis Agreement, lhe
_, '>f Governors shall:
·

(i) appoint the Secretary General and authorize the necessary
support staff;
(ii) arrange the management services contract in accordance
with paragraph (e) of this Article; and
(iii) ihitiate the study concerning permanent management
arrangements in accordance with paragraph (0 of this Article.
(b) The Secretary General shall be the legal representative of
INTELSAT until lhe first Director General shall have assumed office. ln accordance with the policies and directivos of lhe Board of Governors, lhe
Secretary General shall be responsible for the performance of ali
management services other than those wliich are to be provided under the
terms of lhe management services contract concluded pursuant to paragraph
(e) of this Article including those specified in Annex A to this Agreement.
The Secretary General shall keep the Board of Govemors fully and currently
informed on lhe performance of the management services contractor under
its contract. To lhe extent practicable, the Secretary General shall be present
at or represented at and observe, but not participate in, major contract
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negotiations conducted by the management services contractor on behalf of
INTELSAT. For this purpose the Board of Governors may authorize the appointment to the executive organ of a small number of technically qualitied
personnel to assist the Secretary General. The Secretary General shall not be
interposed between the Board of Governors and the management services
contractor nor shall he exercise a supervisory role over the said contractor.
(c) The paramount consideration in the appointment of the Secretary
General and in the selection of other personnel of the executive organ shall be
the. a.~cessity of ensuring the highest standards of integrity, competency and
efficiency. The Secretary General and the personnel of the executive organ
shall refrain from any action incompatible with their responsibilities to~ INTELSAT. The Secretary General may be removed from office for cause by
the Board of Governors. The office of Secretary General shall cease to exist
on the assurnption of office by lhe first Director General.
(d)
(i) The Board of Governors shall designa te a senior officer of
the executive organ to serve as the Acting Secretary General
whenever the Secretary General is absent or is unable to
discharge bis duties. or if the office of Secretary General
should become vacant. The Acting Secretary General shall
have the capacity to exercise ali the powers of the Secretary
General pursuant to this Agreement and the Operating
Agreement. ln the event of a vacancy, the Acting Secretary
General shall serve in that capacity until the assljmption of
ollice by a Secretary General.who Sh!lll be appointed by the
Board ofGovernors as expeditiously as possible.
(ii) The Secretary General may delegate such of his powers to
other ollicers in the executive organ as may be necessary to
meet appropriate requirements.
(e) The contract referred to in subparagraph (a) (ii) of this Article shall
be between the C'!mmunications Satellite Corporation, referred to in this
Agreement as "the management services contractor", and INTELSA T. and
shall be for the performance of technical and operational management services for INTELSAT, as specified in Annex B to this Agreement and in accordance with the guidelines set out therein, for a period terminating at the
end of the sixth year alter the date of entry into force of this Agreement. The
c:ontract shall contain provisions for the management services contractor:
(i)

to act pursuant to relevant policies and directives of the
Board of Governors;

to be responsible directly to the Board of Governors until
the assumption of office by the !irst Director General an'd
thereafter through the Director General: and
(iii) to furnish the Secretary General with ali the information
necessary for the Secretary General to keep the Board of
Governors informed on the performance under. the
management services contract and for the Secretary
General to be present at or represented at and observe, but
not participate in, major contract negotiations conducted by the management services contractor on behalf of
INTELSAT.
The rnanagement services contractor shall negotiate, place. amend and administer contracts on behalf of lNTELSAT within the areas of its responsibilities under the management services contract and as otherwise
(ii)
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a.-borized by the Board of Governors. Pursuant to authorization under the

management services contract, or as otherwise authorized by the Board of
Govemors. the management services contractor shall sigo contracts on
behalf of INTELSAT in the area of its responsibilities. Ali other contracts
shall be signed by the Secretary General.
(f) The study referred to in subparagraph (a) (iii} ofthis Article shall be
commenced as soon as possible and. in any event, within one year after entry
into force of this Agreement. lt shall be conducted by the Board of Goirernors

anel shall be designed to provide lhe information necessary for the determination of the most efficient and effective permanent management
arrangements consistent with the provisions of Article XI of this Agreement.
The study shall. among other matters, give due regard to:
(i) lhe principies set forth in subparagraph (c) (i) of Article XI
and the policy expressed in subparagraph (c) (ii) of Article
XI, of this Agreement;
(ii) experience gained during the period of lhe lnterim
Agreement and of the transitional managemenr
arrangements provided for in this Article: :
(iii) the organization and procedures adopted by telecommuni<!ations entities throughout the world, with particular
reference to lhe integration of policy and management and
to management efficiency;
(iv) information, similar to that referred to in subparagraph (iii)
of this paragraph. in ·respect of multinational ventures for
implementing advanced technologies: and
(v) reports commissioned from not less than three professional
management consultants from various parts of the world.
(g) Not !ater than four years after the entry into force of this
Agreement, the Board ofGovernors shall submit to the Assembly of Parties a
comprehensive repor!. which incorporates the results of the study referred to
in subparagraph (a) (iii) of this Article, and which includes the recom·
mendations of the Board of Governors for the organizational structure of the
executivo organ. lt shall also transmit copies of this report to the Meeting of
Signatories and to ali Parties and Signatories as soon as it is available.
(h) By not !ater than five years after entry into force of this Agreement,
lhe Assembly of Parties, after having considered the report of the Board of
Governors referred to in paragraph (g) of this Article and any views which
may have been expressed by the Meeting of Signatories thereon, shall adopt
lhe organizational structure of the executive organ which shall be consistent
wilh the provisions of Article XI ofthis Agreement.
(i) The Director General shall assume office one year before the end of
lhe mllilagement services contract referred to in subparagraph (a) (ii) of this
Article or by December 31. 1976, whichever is earlier. The Board of Governors shall appoint the Director General, and lhe Assembly of Parties shall act
upon the confirmation of the appointment, in time to enable the Director
General to assume office in accordance with this paragraph. Upon his
assumption of office, the Director General shall be responsible for ali
management services, including the performance of lhe functions performed
by the Secretary General up to that time, and for the supervision of the per·
formance ofthe management services contractor.
(j) The Director General, acting under relevant policies and directives
of the Board of Governors, shall take ali necessary steps to ensure that the
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pennanent management arrangements are fully implemented not !ater than
the end of lhe sixth year after the date of entry into force of this Agreement.

ARTICLE XIII
(Procurement)
(a) Subject to this Article, procurement of goods and services required
by INTELSAT shall be effected by the award of contracts, based on respon.·
ses to open international invitations to tender, to bidders offering the best

combination of quality, price and the most favorable_delivery time. The services to which this Article refers are those provided by jurídica! persons.
(b) lf there is more than one bid offering sue h a combination, the contract shall be award~d so as to stimulate, in the interests of INTELSAT,
world-wide competition.
(c) The requirement of open international invitations to tender may be
dispensed with in those cases specifically referred to in Article 16 of the
Operating Agreement.

-- ARTICLE XIV
(Rights and Obligations of Members)
(a) The Parties and Signatories shall exercise their rights and meet
their obligations under this Agreement in a manner fully consistent with and
in furtherance of the principies stated in lhe Preamble and other provisions
ofthis Agreement.
(b) Ali Parties and ali Signatories shall be allowed to attend and participate in ali conferences and meetings, in which they are entitled to be
represented in accordance with any provisions of this Agreement or the
Operating Agreement, as well as in any other meeting called by or held under
the auspices of INTELSAT. in accordance with the arrangements made by
INTELSAT for such meetings regardless of where they may take place. The
executive organ shall ensure that arrangements with the host Party or
Signatory for each such conference or meeting shall include a provision for
the admission to tbe host country and sojourn for the duration of such conference or meeting, of representativos of ali Parties and ali Signatories entitled'to attend.
(c) To the extent that any Party or Signatory or person within the
jurisdiction of a Party intends to establish, acquire or utilize space segment

facilities separate from the INTELSAT space segment facilities to meet its
domestic: public telec:ommunications services requirements, such Party or
Signatory, prior to the establishment, acquisition or utilization of such
facilities, shall consult the Board of Govemors. which shall express, in the
frirm of recommendations, its tindings regarding the technical compatibility
of suc:h facilities and their operation with the use of lhe radio frequency spectrum and orbital space by the existing or planned INTELSATspace segment.
(d) To the extent that any Party or Signatory or person within the
jurisdic:tion of a Party intends individually or jointly to establish. acquire or
utilize space segment facilities separate from the INTELSAT space segment
facilities to meet its international public telecommunications services
requirements, such Party or Signatory. prior to the establishment,
acquisition or utilization of suc:h facilities, shall fumish ali relevant in·
formation to and shall consult with the Assembly of Parties. through the
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Board of Governors. to ensure technical compatibility of such facilities and
their operation with the use of the radio frequency spectrum and orbital
space by the existing or planned INTELSA T space segment and to avoid
signficant economic harm to lhe global system of INTELSAT. Upon such
consultation. the Assembly of Parties, taking into account the advice of the
Board of Governórs, shall express. in the form of recommendations, its findings regarding the considerations set out in this paragraph. and further
regarding the assurance that the provision or utilization of sUl:h facilitie_s_
sball not prejudice the establishment of direct te_lecommunication links
tbrough lhe INTELSAT space segment among ali the participants.
(e) To the extent that any Party or Signatory or person within lhe
jurisdiction of a party intends to establish, acquire or utilize space segment
facilities separate from the INTELSAT space segment facilities to meet its
spec:ialized telecommunications services requirerrients, dom~stic or in·
temational, such Party or Signatory, prior to the establisbment. acquisition
or utilization of such facilities, shall furnish ali relevant information to the
Assembly of Parties, through the Board of Governors; The Assembly of Parties, taking into account the advice of the Board of Governors, shall express,
in tbe form of recommendations, its findings regarding the technical compatibility of such facilities and their operation with the use of the radio
frequency spectrum and orbital space by the existing or planned INTELSAT
space segment.
(f) Recommendations by the Assembly of Parties or tbe Board of
Governors pursuant to this Article shall be made within a period of six
montbs from the date of commencing the procedures provided for in the
foregei11g paragraphs. An extraordinary meJ:ting of the Assembly of Parties
may be convened for this purpose.
(g) This Agreement shall not apply to the establishment. acquisition or
utilization of space segment facilities separa te from the INTELSAT space
segment facilities solely for national security purposes.

ARTICLEXV
(INTELSAT Headquarters. Privileges. Exemptions. Immunities)
(a) The headquarters of INTELSAT shall_be in Washington_
(b) Within the scope of acti•ities authorized by this Agreement.
INTELSAT and its propcrty shall be exempt in ali States Party to this
Agreement from ali national incarne and direct national property taxation
and from customs duties on communications satellites and components and
parts for such satellites to be launched for use in the global system. Each Party undertakes to use its best enrleav~r5: to brins_ about.. i~ _accordance with the
applicable domestic procedure. such further exemption of INTELSAT and
its property from income and direct property taxation, and customs duties. as
is desirable. bearing in mind the particular nature of lNTELSAT.
(c) Eacb Party other than the Party in whose territory the headquarters
of INTELSAT is located sh_all grant in accordance with the Prot<x:ol referred
to in this paragraph, and the Party in whose territory the headquarters of
INTELSAT is locat;d shall grant in accordance with the Headquarters
Agreement referred to in this paragraph, the appropriate privileges, exemptions and immunitíes to JNTELSAT. tc:i-its officers, and to those categories of
its employees specified in such Protocol and Headquarters Agreement, to
Parties and representatives of Parties, to Signatories and representatives of
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Signatories and to persons particípating in arbitration proceedings. ln particular. each Party shall grant to these individuais immunity from legal
process in respect of acts done or words written or spoken in the exercise of
their functions and within the limits of their duties. to the extent and in the
cases to be provided for in the Headquarters Agreement and Protocol
referred to in this paragraph. The Party in whose territory the headquarters
of INTELSAT is located shall. as soon as possible. conclude a Headquarters
Agreement with INTELSA T covering privileges, exemptions and immunities.
The Headquarters Agreement shall include a provision that ali Signatories
acting in their capacíty as such, except the Signatory designated by the Party
in whose territory the headquarters is located, shall be exempt from national
taxation on income earned from INTELSAT in the territory of such Party.
The other Parties shall also as soon as possible conclude a Protocol covering
privileges, exemptions and immunities. The Headquarters Agreement and
the Protocol shall be independent of this Agreement and each shall prescribe
the conditions of its terminatfon.

ARTICLEXVI
(Withdrawal)
(a)

(b)

Any Party or Signatory may withdraw voluntarily from INTELSAT. A Party shall give written notice to the
Depositary of its decisiono to withdraw. The decision of a
Signatory to withdraw shall be notified in writing to the
executive organ by the Party which has designated it and
such notification shall signify the acceptance by the Party of
such notification of decision to withdraw.
(ii) Voluntary withdrawal shall become effective-- and. this
Agreement and the Operating Agreement shall cease to be
in force for a Party or Signatory three months after the date
of receipt of the notice referred to in subparagraph (i) of
this paragraph or. if the notice so states. on the date of the
next determtnation of investment shares pursuant to subparagraph (c) (ii) of Article 6 of the Operating Agreement
following the expiration of sue h three months.
(i) If a Party appears to have failed to comply with any
obligation under this Agreement, the Assembly of Parties,
having received notice to that effect or acting on its own
initiative, and having considered any representations made
by the Party, may decide, if it finds that the failure to comply .has in fact occurred. that the Party be deemed to have
withdrawn from INTELSAT. This Agreement shall cease to
be in force 'for the Party as of the date of such d;;císion. An
extraordinary meeting of the Assembly of Parties ma)' be
convened for this purpose.
(ii) lf any Signatory, in its capacíty as such, appears to have
failed to comply with any obligation under this Agreement
or the Operating Agreement, other than obligations under
paragraph (a) of Articie 4 of the Operatin& Agreement and
the failure to comply shall not have been remedied within
three months after lhe Signatory has been notified in
(i)
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writing by the executive organ of a resolution of the Board
of Governors taking note of the failure to comply, the Board
of Governors may, after considering any representations
made by the Signatory or lhe Party which designated it,
suspend the rights of the Signatory, and may recommend to
the Meeting of Signatories that the Signatory be deemed to
have withdrawn from INTELSAT. If the Meeting of
Signatories. after consideration of any representations
made by the Signatory or by the Party which designated it,
approves lhe recommendation of the Board of Govemors,
the withdrawal of the Signatory shall become effeciive ilpon
the date of the approval. and this Agreement and the
OjM~ating Agreement shall cease to be in force for the
Signatory as ofthat date.
(c) lf any Signatory fails to pay any amount due from it pursuant to
paragraph (a) of Article 4 of lhe Operating Agreement within three months
afler the payment has become due. the rights of the Signatory under this
Agreement and the Operating Agreement shall be automatically suspended:
If within three months after the suspension the Signatory has not paid ali

sums due or the Party which has designated the Signatory has not made a
substitution pursuant to paragraph (f) of this Article. the Board of Goverc
nors. after considering any representations !nade by the Signatory or by lhe
Party which h as designated it. may recommend to lhe Meeting of Signatories
that the Signatory be deemed to have withdrawn from INTELSAT. The
Meeting of Signatories. after considering any representations made by the
Signatory, may decide that lhe Signatory be deemed to have withdrawn from ·
INTELSAT and. from lhe date of the decision, this Agreement and the
Operating Agreement shall cease to be in force for the Signatory.
(d) Withdrawal of a Party. in its capacity as such. shall entail the
simultaneous w'ithdrawal of lhe Signatory designated by the Party or of the
Party in its capacity as Signatory. as the case may be, and this Agreement
and the Operating Agreement shall cease to be in force for the Signatory on
the sarne date on which this Agreement ceases to be in force for lhe Party. :
which has designate<j, it.
(e) ln ali cases of withdrawal of a Signatory from INTELSAT, lhe Party which designated the Signatory shall assume the capacity of a Signatory, or
shall designa te a new Signatory effective as ofthe date of such withdrawal, or
shall withdraw from INTELSA1'.
(0 Iffor any reason a Party desires to substitute itself for its designated
Signatory or to designate a new Signatory, it shall give written nodce thereof
to the Depositary, and upon assumption by the new Signatory of ali lhe out-,
standing obligations of the previously designated Signatory and upon.
signature of the Operating Agreement, this Agreement and the Operating
Agreement shall enter into force for the new Signatory and thereupon shall
cease to be in force for such previously designated Signatory.
(g) Upon the receipt by the Depositary or lhe executive organ, as the
case may be, of notice of decision to withdraw pursuant to subparagraph (a)
(i) of this Article, the Party giving notice and its designated Signatory, or the
Signatory in respect of which notice has been given, as the case may be, shall
cease to have any rights of representation and any voting rights in any organ
of INTELSAT, and shall incur no obligation or liability after the receipt of
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lhe notice, except that the Signatory, unless the Board of Governors decides
otherwise pursuant to. paragraph ld) of Article 21 of the Operating
Agreement, shall be responsible for contributing its share of the capital contributions ,necessary to .meel both contractual commitments specitically
authorized before such receipt and liabilities arising from acts or omissions
beforhuch receipt.
(h) During the period of suspension of the rights of a Signatory pursuant to subparagraph (b) (ii) or paragraph (c) of this Article, lhe Signatory
sha11 continue to have ali the obligations and liabilities of a Signatory under
this Agreement and the Operating Agreement ..
. , (i) lf the Meeting of Signatories. pursuant to subparagraph (b) (ii) or
paragraph (c) of this Article. decides not to approve the recommendation of
the Board of Governors that the Signatory be deemed tO' have withdrawn
from INTELSAT, as ofthe date of that decision lhe suspension shall be lifted
and lhe Signatory shall thereafter h ave ali rights under this Agreement and
the Operating Agreement, provided that where a Signatory is suspended pursuant to paragraph (c) of this Article the suspension shall not be lifted until
the Signatory has paid the amounts due from it pursuant to paragraph (a) nf
Article 4 of the Operating Agree.ment.
..···
(j) lf the Meeting of Signatories approves the recommendatiÓn of the
Board of Governors pursuant to subparagraph(bl (ii) or paragraph (c) of this
Article that a Signatory be deemed to have withdrawn from JNTELSAT. that
Signatory shall incur no obligation or liability after such approval. except
that the Signatory. unless the Board of Governors decides otherwise pursuant

to paragraph (d) o~Article 21 of the Operating Agreement. shall be responsible for.c.ontributing its share of the capital contributions necessary to meet
b?th contractual çqmmitme.nts speciflcally authorized before such approval
and liabilities arisi~g, ftó-:rt a~ts -or omissi.o_ns_before sue h approval.
(k) Jf the Assembly of Parties decides pursuant to subparagraph (b) (i)
of this Article that a Party be deemed to h ave withdrawn from INTELSAT,
the Party in its capacity as Signâiory or its designated Signátory. as the c~~~
may be, shall incur no obligation or liability a.fter such dedsion. except that
the Party in its capacity as Signatory or its designated Signátory. as the case .
m~y be, ·u~less the Board o'f Go'vernors decides otl•erwise pursu~nt. to
paragraph (d) of Article 21 of the Operating Agreement, stiall be responslble
for 'contributing its sharé Óf t])e capital contributions necessary to meet both
contractual commitments specítically authorized before such decision and
liabilities aris.ing from acts or omissiOns. before such decisiOn:

-

(]) Settlement between INTELSAT and a Signatory for which this
Agreement and lhe Operating Agreement h ave ceased to be in force, other
than in the case ofsubstitution pursuant to paragraph (f) ofthis Article, siÍ~Ii
be accoinplished as provided in Article 21 of the Operating ,4-greement.
·
(m)
(i) Notitication of the decision of a Party to wJthdraw pursuant
to subparagraph (a) (i) of this Article sh.aU be transmitted
by the Depositary to ali Parties and to the executive orgari,
and the latter shall transmit the notiflcation to ali
Signatories.
(ii) lf lhe Assembly of Parties decides that a Party shall be
deemed to have withdrawn from INTELSAT pursuant to
subparagraph (b) (i) of this Article, tlie executive organ
shall notify ali Signatories and the Depositary, and the latter shall transmit the notification to ali Parties.
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Notification of lhe decision of a Signatory to withdraw pUr'
suant to subparagraph (a) (i) of this Article or of the with·
drawal of a Signatory pursuant to subparagraph (b) (ii) or
paragraph (c) or (d) of this Article, shall be transmitted by
the executive organ to a11 Signatories and to the Depositary.
and the latter shall transmit the notification to ali Parties.
(iv) The suspension of a Signatory pursuant to subparagraph
(b) (ii) or paragraph (c) of this Article shall be notified by
the executive organ to ali Signatories and to the Depositary,
and the latter shall transmit the notification to ali Parties.
(v) The substitution 'of a Signatory pursuant to paragraph (flof
this Article shall be notified by the Depositary to ali Parties
and to the executive organ, and the latter shall transmit the
notification to ali Signatories.
(n) No Party m;. its designated Signatory shall be required to withdraw
from INTELSAT as a direet result of any change in the status of that Party
with regard to the International Teleeommunication Union.
(iii)

ARTICLE XVII
(Amendment)
(a) Any Party may propose amendments to this Agreement. Próposed
amendments shall be submitted to the excutive organ, which shall distribute
them promptly to ali Parties and Signatories.
(b) The Assembly of Parties shall consider each proposed amendment
at its first ordinary meeting following its distribution by the executive organ,
or at an earlier extraordinary meeting convened in accordance with -the
provisions of Article VII of this Agreement, provided that the proposed
amendment has been distributed by the executivo organ at least ninety days
before lhe opening date of themeeting. The Assembly of Parties shall consider any views and recommendations which it receives from the Meeting of
Signatories or the Board of Governors with respect to a proposed amendment.
- , (c) The Assembly of Parties shall take decisions on each proposed
.amendment in accordance with the provisions relating to quorum and voting
contained in Article VII of this Agreement. It may modify any proposed
amendment, distributed in accordance with paragraph (b) of this Article. and
may also take decisions on any amendment not so distributed but directly
co~se'!uential to a proposed or modified amendment.
(d) An amendment which has been approved by the Assembly of Partios shall enter into force in accordance with paragraph (e) of this Article af,ter the Depository has reeeived notice of approval, acceptance or ratification
- ofthe amendment from either:
(i) two-thirds of the States which were Parties as of the date
upon which the amendment was approved by the Assembly
of Parties, provided that such two·thirds include Parties
which then held, or whose designated Signatories·then held,
at least two-thirds ofthe total investment shares: or
(ii) a number of States equal to or exceeding eighty-five per
cent of lhe total number of States which were Parties as of
the date upon which the amendment was approved by the
Assembly of Parties, regardless of the amount of investment
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shares such Parties or their designated Signatories then
held.
(e) The Depositary shall notify ali the Parties as soon as it has received
the acceptances. approvals or ratifications required by paragraph (d) of this
Article for the entry into force of an amendment. Ninety days after the date of
issue ofthis notifrcation. the amendment shall enter into force for ali Parties.
including those that h ave not yet accepted. approved, or ratitied it and have
not withdrawn from INTELSAT.
(O Notwithstanding thc provisions of paragraphs (d) and (e) of this Ar·
ticle. an amendmcnt shall not enter in~o forcl! less than eight months or more
than eighteen months after the date it has been approved by the Assembly of
Parties.

ARTiCLE XVIII
(Settlement of Disputes)
(a) Ali legal disputes arising in connection with the rights and
obligations under this Agreement or in connection with obligations undertaken by Parties pursuant to paragraph (clof Article 14 or paragraph (c)
of Article JS of the Operating Agreement. between Parties with respect to
each other. or between INTELSA T and oriê or more Parties. if not otherwise
settled within a reasonable time, shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of Annex C to this Agreement. Any legal dispute
arising in connection with the rights and obligations under this Agreement or
the Operating Agreement between one or more Parties -and one or more
Signatories may be submitted to arbitration in accordance with the
provisions of Annex C to this Agreement. provided that the Party or Parties
and the Signatory or Signatories involv~d agree to such arbitration.
(b) Ali legal disputes arising in connection with the ríght• and
obligations under this Agreement. or in connection with the obligations un·
dertaken by Parties pursuant to paragraph (c) of Article 14 or paragraph (c)
of Article IS ofthe Operating Agreement. between a Party anda State which
has ceased to be a Party or between INTELSAT and a State which has ceased
to be a Party, and which arise after the State ceased to be a Party. if not
otherwise settled within a reasonable time. shall be submitted to arbitration.
Such arbitration shall be in accordance with the provisions of Annex C to this
Agreement. provided that the State which has ceased to be a Party •o agrees.
If a State ceases to be a Party. or if a State or a telecommunicationlj enlity
ceases to be a Signatory. aftcr a dispute in which it is a disputant has been
submitted to arbitration pursuant to paragraph (a) of this Article. the ar·
bitration shall be continued and concluded.
(c) Ali legal disputes arising as a result of agreements between
INTELSAT and any Party shall be subject to the provisions on settlemcnt of
disputes contained in such agreements. ln the absence of such provisions.
such disputes. ifnot otherwise settled. may be submitted to arbitration in accordance with the prmrisions of Annex C to this Agreement if the úisputams
so agree.
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ARTICLEXIX
(Signature)
(a) This Agreement shall be open for signature at Washington from
August 20,1971 uótil it enters into force, or until a period ofnine months has
elapsed, whichever occurs ftrst:
(i) by the Gcovernment of any State party to the~ lnterim
Agreement;
(ii) by the Government of any other State member of the lnternational Tele_communication Union.
(b) Any Government signiltg this Agreement may do so without its
signature being subject to ratiftcation. acceptance or approval or with a
declaratior. accompanying its signature that it is subject to rati!ication. acceptance or approval.
(c) Any State referred to in paragraph (a) of this Article may accede to
this Agreement after it is closed for signature~
(d) No reservation may be made to this Agreement.

ARTICLEXX
(Entry ln to Force)
(a) This Agreement shall enter into force 5Íxty days after the date on
which it has been signed not subject to ratiftcation. aéceptancé' or appró>al.
or has been ratitied, accepted, approved or acceded to. by two-thirds of the
States which were parties to the lnterim Agreement as of the date upon which
this Agreement is opened for signature. provided that: .
~
.
,
(i) such two-thirds include parties to the Intedm A'greei1tent
which then held, or whose signatories to ·the Special
Agreement then held. at least two-thirds of the quotas~un
der the Special Agreement; and
(ii) such parties or their designated telecommunications entities h~ave signed the Qperating Agreement.
Upon the commencement of such sixty days. the provisions of paragraph 2 of
the Annex to the Operating Agreement shall enter into force for the purposes
stated in that paragraph. Notwithstanding the foregoing provi<ions. this
Agreement shall not enter into force less ihan eight months or more than
eighteen months after the date it is opened for signature.
(b) For a State whose instrument of ratitication, acceptance. approvãl
or accession is deposited after the date this Agreement enters into force pursuant to paragraph (a) of this Article. this Agreement shall enter into force on
the date of sue h deposit.
(c) Upon entry into force of this Agreement pur<uant to paragraph (a)
ofthis Article. it tnay be applied provisionally with rcspcct to any Statc~";ho~sc
Government signed it subject to ratitication, acéeptance or approval if that
Government so requests at the time of signature or a_t any tirrie thereafter
prior to the entry into force of this Agreement. Provisioná! application shall
termina te:
(i) upon deposit of an instrument ofratitication. acceptance or
approvar of this Agreement by that Government;
(ii) upon expiration of two years fróm the date on which this
Agreement enters into force without having been ratified.
accepted or approved by that Government; or
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upon notiftcation by thal Governrnent.. before expiration of
lhe period mentioned in subparagraph (ii) of this
paragraph. of its decision not to ratify. accept or approve

this Agreement.
·
lf provisional application terminates pursuant to subparagraph (ii) or (iii) of
this paragraph. the provisions of paragraphs (g) and (I) of Article XVI of this
Agreement shall govern lhe rights and ol?ligations of the Party and of its
designated Signatory.
(d) Notwithstanding the provisions ofthis Article. this Agreement shall
neither enter into force for any State nor be applied provisionally with respect
to any State until lhe Government of that State or the telecommunications
entity designated pursuant to this Agreement shall have signed the Operating
Agreement.
(e) Upon entry into force. this Agreement shall replace and termina te
the lnterim Agreement.

ARTICLEXXI
(Miscellaneous Provisions)

(a) The official and working languages of INTELSAT shall be English.
French and Spanish.
(b) Internal regu!ations for the executive organ shall provide for the
prompt distribution to ali Parties and Signatories of copies of any
INTELSAT document in accordance with their requests.
(c) Consistent with the provisions of Resolution 1721 lXV() of the
General Assembly of lhe United Nations. the executive organ shall send to
the Secretary General ofthe United Nations. and to the Specialized Agencies
concerned. for their information. an annual report on the activitics of
INTELSAT.

ARTICLE XXII
(Depositaryl
(a) The Government of the United States _of America shall, be the
Depositary for this Agreement. with which shall be deposited declaration~
made pursuant to paragraph (bl of Article XIX of this Agreement. in·
. struments of ratiftcation. acceptance, approval or accession, requests for
provisional appHcation, and notifications of ratification. acceptance or approval of amendments. of decisions to withdraw from INTELSA T. or of termination of the pr<Jvisional application of this Agreement.
(b) This Agreement. of which the English. French and Spanish texts
are equally authentic. shall be deposited in the archives of the Depositary.
The Depositary shall transmit certified copies of the text of this Agreement to
ali Governments that have signed it or deposited instruments of accession to
it. and to the lnternational Telecommunications Union, and •hall notify
those Governments, and the International Telecornmunication Union. of
signatures. of declarations made pursuant to paragraph (b) of Article XIX of
this Agreement. of the deposit of instruments of ratification. acceptance. ap·
provai or accession, of requests for provisional application. of com·
mencement of the sixty-day period referred to in paragraph (a) of Article XX
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of this Agreement. of the entry into force of this Agreement. of notilications
ofratilication. acceptance or approval of amendments. of lhe entry into force
of amendments. of decisions to withdraw from INTELSAT. of withdrawals
and of terminations of provisional application of this Agreement. Notice of
the commencement of the sixty-day period shall be issued on the lirst day of
that period.
(c) Upon entry into force of this Agreement, the Depository shall
register it with the Secretarial of the United Nations in accordance with Article 102 ofthe Charter of lhe United Nations.
lN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries gathered together in the city
of Washington, who have submitted their full powers. found to be in good
and due form·, bave signed this Agreement.
DONE at Washington. on the 20th day of August. one thousand nine hundred and seventy one.

ANNEXA
FUNCTIONS OF THE SECRETARY GENERAL
The functions of the Secretary General referred to in paragraph (b) of
Article XII ofthis Agreement include the following:
I)
maintain the INTELSAT traffic data projections and. for this purpose, convene periodic regional meetings in arder to estimate traffic de·
mands;
2)
approve applications for access to the INTELSAT space segmenr
by standard earth stations. repor! to the Board of Governors on applications
for access by non·standard earth srations. and maintaifi reCóhis Õn dates of
availability of existing and proposed earth stations;
3)
maintain records based on reports submitted by Signatories, other
earth station owners and the management services contractor. on the
technical and operational capabilities and limitations of ali existing and
proposed earth stations:
4)
maintain an oflice of record of lhe assignment of frequencies to .
users and arrange for the notilication of frequencies to the lnternational
Telecommunication Únion;
5)
based on planning assumptions approved by the Board of Governors, prepare capital and operating budgets and estimates of revenue
requirements:
6)
recommend INTELSAT space segment utilization charges to the
Board of Governors:
7)
recomrnend accounting policies to the Board ofGovernors;
8)
maintain books of account and make them available for audit as
required by the Board of Governors. and prepare monthly and annuallinancial statements;
9)
calculate the investment shares of Signatories, render accounts to
Signatories for capital contributions and to. allottees for INTELSAT space
segment utilization charges. receive cash payments on behalf of INTELSAT.
and make revenue distributions and other cash disbursements to Signatories
on behalf of INTELSAT;
10) advise lhe Board of Governors of Signatories in default of capital
contributions. and of allottees in default of payments for INTELSA T space
segment utilization charges;
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li) approve and pay invoices submitted to INTELSAT with respect to
authorized purchases and contracts made by the executive organ, and reimburse the management services contractor for expenditures incurred in connection with purchases and contracts made on behalf of INTELSAT and
authorizcd-by the Board ofGovernors;
12) administer INTELSAT personnel benetit programs and pay
salaries and authorized ex penses of I NTELSA T personnel;
13) invest or deposit funds on hand. and draw upon such investmenls
or deposits as necessary to meet INTELSAT obligations;
14) maintain INTELSAT property and -depreciation accounts. and
arrange with the management -services con-t~actor and the appropriate
Signatories for the necessary inventaries of INTELSAT property;
IS) recommend terms and conditions of allotment agreements for
utilizat-ion of the INTELSAT space segment;
16) recommend insurance programs for protection of INTELSA T
property and, as authorized by the Board ofGovernors. atrange for necessary
coverage;
17) for the purpose of paragraph (d) of Article XIV of this Agreement.
analyze and report to the Board of Governors on the estimated economic effecls to INTELSAT of any proposed space segment facilities separate from
lhe INTELSAT space segmehl facilities;
18) prepare the tenta tive agenda for meetings of the Assembly of Parties, the Meeting of Signatories and the Board of Governors and their ad·
visory committees. and the provisional summary records of such meetings.
and assist lhe chairmen of advisory committees in preparation óf their agenda, records and repÓrts to the Assembly of Parties. the Meeting of Signatories
and the Board ofGovernors;
19) arrange for interpretation services, for the translation. reproduction, and distribution of documents, and for the preparation of verbatim
records of meetings. as necessary:
20) provide the history of the decisions taken by the Assembly of Par·
ties, the Meeting of Signátories and the Board of Governors. and prepare
reports and correspondence relating to decisions taken during their
meetings:
21) assist in the interpretation of the rules ofprocedure of the Assem·
bly of Parties. the Meeting of Signatories and lhe Board of Governors. and
the terms of reference for their advisory committees:
22) make arrangements for any meetings of the Assembly of Parties.
the Meeting of Signatories and the Board of Governors and of their adviso_ry
committees;
23) recommend procedures and regulations for contracts and pur·
chases made on behalf of INTELSAT;
24) keep the Board of Governors informed on the performance of the
obligations of contractors. including the management services contractor;
25) compile and maintain a world-wide list of bidders for ali
INTELSAT procutement;
26) negotiate. place and administer contracts necessary to enable the
Secretary deneral to perform his assigned functions. inCluding contracts for
obtaining assistance from other entities tó perforin such functions;
27) provide or arrange for the provision of legal advice to INTELSAT.
as required ln connection with the functions of the Secretary General:
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28) provide appropriate public information services: and
29) arrange and convene conferences for negotialion of lhe Protocol
covering privileges, exemptions and immunities. referred to in paragraph (c)
of Artic:Ie XV of this Agreement.

ANNEXB
FUNCTIONS OF THE MANAGEMENT SERVICES
CONTRACTORAND GUIDELINES OF THE
MANAGEMENT SERVI CES CONTRACT
I) Pursuant to Article XII of this Agreement, lhe managemenl services
contractor shall perform lhe following functions:
(a) recommend lo the Board of Governors research and development programs directly related to the purposes of INTELSA T:
(b) as authorized by the Board ofGovernors:
(i) conduct studies and research and development, directly
or under contract with other entities or persons.
(ii) conduct system studies in lhe fields of engineering,
economics and cost effectiveness.
(iii) perform system simulation tesls and evalualions, and
(iv) study and forecasl potential demands for new telecommunications satellite services:
(c) advise the Board of Governors on lhe need to procure space
segment facilities for the INTELSAT space segment:
(d) as authorized by lhe Board of Governors. prepare and
distribute requesls for proposals, including specitications, for
procurement ofspace segment facilities:
(e) evaluale ali proposals submitted in response to requesls for
proposals and make recommendalions to lhe Board of Governors on
such proposals:
(0 pursuant to procurement regulalions and in accordance wilh
41çcisions of the Board of Governors:
(i) negoliale. place. amend and administer ali contracts on
behalf of INTELSAT for space segmenls.
(ii) make arrangements for launch services and nece.ssary
supporting activities. and cooperate in launches.
(iii) arrange insurance coverage to protect lhe INTELSAT
space segmenl as well as equipmenl designated for launch
or launch services.
(iv) provide or arrange for the provision of services for
tracking. telemetry. command and control of lhe
telecommunications satellites. including coofdination of
the efforts of Signalories and other owners of earlh
- stations participating in the provision of these services. to
perform satellite positioning. rnancuvet"S. and tests. and
(v) provide or arrange for lhe provision of services for
monitoring salellite performance characterislid. outages.
and effectiveness. and the satellile power and frequencies
used by lhe earlh slations. including coordinalion of lhe
efforts of Signatories and olher owners of earth slalions
participating in the provision of these services;
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(g) recommend to the_ Board of Governors frequencies for use· by
the INTELSA T space segment and location plans for Jelecom-

munications satellites;
(h) opera tê the !NTELSAT Operations Center and the Spacecraft
Technical Control Center;
(i) recommend to the Board of Governors standard earth station
performance characteristics. both maJldatory and non·mandatory;
(j) eva!uate applications for access to the INTELSA T space
segment by non·standard earth stations;
(k) a!lot units of !NTELSAT space segment capacity, as determined by the Board ofGoverriors;
([) prepare and coordinate system operations plans (including network configuration studies and contingency plans), procedures. guides,
practices and standards. for adoption by the Board of Governors;
(m) prepare. coordinate and distribute frequency plans for assignment to earth stations having access to the INTELSAT space segment;
(n) prepare and distribute system status reports. to include actual
and projected system u t ili.zat ion;
(o) distribute informatíon to Signatories and other users on new
telecommunications services and methods;
(p) for the purpose of paragraph (d) of Article XIV of this
Agreement. analyze and repor! to the Board of Governors on the
estimated technical and operational effect ~ on INTELSAT of any
proposed space segment facilities separa te from the INTELSA T space
segment facilities. including the effect on the frequency and Iocation
plans.oú',INTELSAT:
(q) provide the Secretary General with the information necessary
for the pcrformance of h is responsibility to the Board of Governors ptirsuant to paragraph 24 of Annex A to this Agreement:
(r) make recommendations relating to the acquisition. disclosure.
distribution and protectíon of rights in inventionS anâ technical in-

formation in accordance with Article 17 of the Operating Agreement:
(s)

pursuant to decisions of the Board of Governors. arrange to

make available to Signatories and others the rights of INTELSAT in inventions and technical information in accordance with Article.l7 of the
Operating Agreement, and enter into licensing agreements on behalf of
INTELSAT: and
(t) take all operational, technical. financial. procurement. administrative and supporting actions necessary to carry out the above
listed functions.
2) The management services contract shall include apQropriate terms
to implement the relevant provisions of Article XII of this Agreement and to
provide for:
(a) reimbursement by !NTELSAT in US dollars of ali direct and
indirect costs documented and identified. properly incurred by the
management services contractor under the contract:

(b) payrnenf to the management services contractor of a fixed fee
at an annual rate in US dollars to be negotiated between the Board of
Governors and the coo tractor:

(c) periodic review by the Board ofGovernors in consultation with
the management services contractor of the costs under subparagraph (a)
ofthis paragraph:
-
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(d) compliance with procurement policies and procedures of
INTELSAT. consistent with the relevant provisions of this Agreement

and the Operating Agreement. in the solicitation and negotiation of
contracts on behalf of INTELSA T;
(e) provisions with respect to inventions and technical information
which areconsistent with Article 17 ofthe Operating Agreement;
(O technical personnel selected by lhe Board of Govemors. with
the concurrence of the management services contractor. from among
persons nominated by Signatories. to participate in the assessment of
designs and of specifications for equipment for the space segment;
(g) disputes or disagreements between INTELSAT and the
management services contractor which may arise under the
management services contract to be settled in accordance with the Rules
of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce: and
(h) the furnishing by the management services contractor to the
Board of Governors of such information as may be required by any
Governor to enable him to discharge h is responsibilities as a Governor.

ANNEXC
PROVISIONS ON PROCEDURES RELATING TO
SETfLEMENT OF DISPUTES REFERRED TO lN
ARTICLE XVlll OF THIS AGREEMENT ANO
ARTICLE 20 OF THE OPERATING AGREEMENT
ART!CLE I
The only disputants in arbitration proceedings instituted in accordance
with this Annex shall be those referred to in Article XVIII of this Agreement.
and Article 20 of. and the Annex to, the Operating Agreement.
ARTICLE2
An arbitral tribunal of three members duly constituted in accordance
with the provisions of this. Annex shall be competent to give a decision in any
dispute cognizable pursuant to Article XVIII of this Agreement, and Article
20 of, and the Annex to, the Operating Agreement.
ARTICLE3
(a) Not !ater than sixty days before the opening date of the first
and each subsequent ordinary meeting of lhe Assembly of Parties. each
Party may submit to the executive organ the names of not more than two
legal experts who will be available for lhe period from the end of such
meeting until the end of lhe next ordinary meeting of the Assembly of
Parties to serve as presidents or members of tribunais constituted in ac ..
cordance with this Annex. From such nominees the executive organ
shall prepare a list of ali lhe persons thus nominated and shall attach to
this list any biographical particulars submitted by the nominating Party,
and shall distribute such list to ali Parties not !ater than thirty days
before the opening date of the meeting in question. lf for any reason a
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nominee becomes unavailable for selection to the panei during the sixtyday period before the opening date of the meeting of the Assembly of
Parties, the nominating Party may, riot !ater than fourteen days before
the opening date of the meeting of the Assembly of Parties, substituto
the na me of another legal expert.
(b) From the list mentioned in paragraph (a) of this Article, the
Assembly of Parties shall select eleven persons to be members of a panei
!Tom which presidents of tribunais shall be selected. and shall select an
alterii!Ue for each such member. Members and alternates shall serve
for the period prescribed in paragraph (a) of this Article. lf a member
becomes unavailable to serve on the panei, he shall be replaced by his
alternate.
(c) For the purpose of designating a chairman. the panei shall be
convened to meet by the executive organ as soon as possible after the
panei has been selected. The quorum for a meeting of the panei shall be
nine of the eleven members. The panei shall designate one of its members as its chairman by a decision taken by the affirmative votes of at
least six members. cast in one or. if neces~ary. more than one secret
ballot. The chairman so designated shall hold office as chairman for the
rest of his period of office as a member of the panei. The cosi of the
meeting of the panei shall be regarded as an administrative cost of
JNTELSA T for the purpose of Article 8 of lhe Operatirig Agreement.
(d) Jf both a member of the panei and the alternate lor that
member become unavailable to serve, the Assembly of Parties shall Iiii
the vacancies thus created from the list referred to in paragraph (a) of
this Article. lf, however, the Assembly of Parties doe!; itot meet within
ninety days subsequent to the occurence of the vacancies, tliey shall be
filled by selection by lhe _Board of Governors from the list referred to in
paragraph (a) of this Article. with each Governar having one vote. A person selected to replace a member or alterna te whose term of office has
not expired shall hold office for the remainder of the term of his
predecessor. Vacancies in the office of \h e chairman of lhe panei shall be
filled by the panei by designation of one of its members in accordance
with lhe procedure prescribed in paragraph (c) of this Article.
(e) ln selecting the member-s of the panei and the alternatives in
accordance with paragraph (b) Ór (d) of this Article. the Assembly of
Parties or the Board of Governors shall seek to ensure that the composition of the panei will always be able to reflect an adeq~ate
geographical representation. as well as the principal legal systems as
they are represented among the Parties.
(I) Any panei member or alternate serving on an arbitral tribunal
at the expiration of h is term shall continue to serve until the conclusion
of any arbitral proceeding pending before such tribunal.
(g) If. during the period between lhe date of entry into force of this
Agreement and the establishment of the first panei and alternates pursuant to lhe provisions of paragraph (b) of this Article, a legal dispute
arises between the disputants mentioned in Artide I of this Annex. the
panei as constituted in accordance with paragraph (bJ of Article 3 of the
Supplementary Agreement on Arbitration dated June 4. I 'lóS. shall be
the panei for use in connection with the settlement of that dispute. That
panei shall act in accordance with the provisions of this Annex for the
purposes of Article XVIII of this Agreement. and Article 20 of. and the
Annex to, the Operating Agreement.

4728

Quarta-feira 26

DIÁRIO DO CONG.RESSO NACIONAL (Seção 11)

ARTICLE4
(a) Any petitioner wishing to submit a legal dispute to arbitration
shall provide each respondent and the executive organ with a document
which contains:
(i) a statement which fully describes the dispute being sub·
mitted for arbitration, lhe reasons why each respondent is
required to participate in the arbitration, and the relief
being requested;
(ii) a statement which sets forth why the subject matter of the
dispute comes within the competence of a tribunal to be
constituted in accordance with this Annex. and v. h v the
relief being requested can be granted by such tribu~al if
it finds in favor of the petitioner:
a statement explaining why the petitioner t>as been
unable to achieve a settlement of the dispute within a
reasonable _time by negotiation ~r other means short of
arbitration;
(iv) in thé' case of any dispute for which, pursuant to Article
XVIII of tbis Agreement or Article 20 of the Operating
Agreement. the agreement of the disputants is a con·
dition for arbitration in accordance with this Annex.
evidence of sue h agreement: and
(v) the name of the person designated by the petitioner to
serve as ·a member of the tribunal.
(b) The executive organ shall promptly distribute to each Party
and Signatory, and to the chairman ofthe panei, a copy ofthe document
provided pursuant to paragraph (a) of this Article.
(iii)

ARTICLES
(a) Within sixty days from the date copies of the document
described in paragraph (a) of Article 4 oJ this Annex have been received
by ali the respondents. the side of the respondents shall designalejtn in·.
dividual to serve as a memb.er of the tribunal. Within that period. the
respondents may, jointly or_individually, provide each disputant and the
executive organ with a document stating their responses to the
document referred to in paragraph (a) of Article 4 of this Anncx and including any counter·claims arising. out. of the subject matter of the
dispute. The executive organ shall promptly furnish the chairman of the
panei with a copy of any such document.
(b) ln the event of a failure by the side of lhe respondents to make
such a designation within the period allowed. the chairman of the panei
shall make a designation from among the experts whose names were
submitted to the executive organ pursuant to paragraph (a) of Article 3
ofthis Annex.
(c) Within thirty days after the designation of the two members of
the tribunal, they shall agree on a third person selected lrom the panei
constituted in accordance with Article 3 of this Annex. who shall serve as
the president of the tribunal. ln the event of failure- to reach agreement
within such period of time. either of the two members designated may
inform thc chairman of the pane!. who. within ten days. shall designa te a

Maio de 1993

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

member of the panei other than himself to serve as president of the
tribunal.
(d) The tribunal is constituted as soon as lhe president is seleçted.
ARTICLE6
(a) lf a vacancy occurs in the tribunal for reasons which the
president or t,he remaining members of lhe tribunal decide are beyond
the control of lhe disputants. orare compatible with the proper conduct
of lhe arbitration proceedings. lhe vacancy shall be filled in accordance
with lhe following provisions:
(i) if the vacancy occurs as a result of lhe withdrawal of a
member appointed by a side to lhe dispute. then that side
shall selecta replacement within ten days after the vacancyocc!lrs;
(ii) if the vacancy occurs as a result of lhe withdrawal of the
president of the tribunal or of another member of the
tribunal appointed by the chairman. a replacement !hall
be selected from the panei in the manner described ín>
paragraph (c) or (b) respectively of Article 5 of this An·
nex.
(b) lf a vacancy occurs in the tribunal for any reason othor than as
described in paragraph (a) of this Article. or if a vacancy occurring pu r·
sWUJt to that paragraph is not filled. lhe remainder of the tribunal shall
have lhe power. notwithstanding lhe provisions of Article 2 of this Annex, upon thc request of one side, to continue lhe proceedings and give
lhe final decision of the tribunal.

ARTICLE7
(a) The tribunal shall decide lhe date and place of its sittings.
(b) The proceedings shall be held in private and ali material
presented to the tribunal shall be confidcntial. except that INTELSA T
and lhe Parties whose designated Signatories and lhe Signatories whose
designating Parties are disputants in the procoedings shall have the right
to be present and shall have access to the material presented. When INTELSAT is a disputant in lhe proceedings. ali Parties and ali
Signatories shall have the right to be present and shall h ave access to~he
material presented .
. (c) ln the evcnt of a dispute over the competence of the tribunal.
lhe tribunal shall deal with this question first. and shall give its decision
as soon as possible.
(d) The proceedings shall be conducted in writing. and each side
shall have the right to submit writtcn evidence in support of its
allegations of fact and law. However. oral arguments an~ testimony may
be given if lhe tribunal considers it appropriate.
(e) The proceedings shall commence with the presentation of the
case of the petitioner containing its arguments. relateú facts supported
by evidence and lhe principies of law relied upon. The case of the
petitioner shall be followed by the counter-case of lhe respondent. The
petltioner may submit a reply to lhe counter-case of lhe respondent. Ad·
ditional pleadings shall be submitted only if lhe tribunal determines
they are necessa'ty.

4730 Quarta-feira 26

DiÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
(O The tribunal llUlY hear and determine coun!er,claims arising
directly out of the subject matter of the dispute, provided the counter-

claims are within its competence as defined in Artk·le XVIII of this

Agreement, and Article ZO ·of. and the Annex to, the Operating
Agreement.
(g) If the disputants reach an agreement during lhe proceedings.
the agreement shall be recorded in lhe form of a decision of the tribunal
given by consent ofthe disputants. _
(h) At any time during- lhe proceedings, the tribunal may ter•
minate the proceedings if it decides lhe dispute is beyond its competence
as defined in Article XVlll of the Agreement, and Article 20 of. anâ the
Annex to, the Operating Agreement.
(i) The deliberations of the trib'unal shall be secret.
(j) The decisions of lhe tribunal shall be presented in writing and
shall be supported by a written opinion. lts rulings and decisions. must
be supported by at least two members. A member dissenting from the
decision may submit a separa te written opinion.
(k) The tribunal shall forward its dcdsion to the executive organ,
which shall distribute it to ali Par!ies and Signatorier..
(I) The tribunal may adopt additional rules of procedure. consistent with those established by this Annex, which are necessary for the
proceedings.
ARTICLE8
lf one side fails to present its case. lhe other sid< may call upon the
tribunal to give a decision in its favor. Be(ore giving. itS decision. the tribunal
sball satisfy itself that it has competence and that the case is well-founded in
fact and in law.
ARTICLE9
(a) Any Party whose designated Signatory is a disputant in a case
shall have the right to intervene and become an additional disputant in
the case. lntervention shall be made by giving noticc thereofin writing to
the tribunal and to the other disputants.
(b) Any other Party, any Signàtory ar INTELSAT, ·ir it considers
that it h as a substantial interest in the decisio-n of the case. may petition
the tribunal for permission to intervene and become an additional

disputant in the case. lf the tribunal determines that the petitioner has a
substantial interest in the decision of the case. it shall grant the petition.
ARTICLE 10
Either a! the request of a disputant, ar upon its own initiative, the
tribunal may app~int such.experts as it deems necessary to assist it.
ARTICLE II
Each Party, each Signatory and INTELSAT shall provide ali information determined by the tribunal, either at the request of a disputant or
upon its own initiative. tO be required for the handling and determination of
the dispute.
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ARTICLE 12
During the course of its considerl!tion of the case. the tribunal may.
pending the final decision. indicate any provisional measures which it considers would preserve the respective rights of the disputants.
ARTICLE IJ
(a) The decision of the tribunal shall be based on
(i) this Agreement and the Operating Agreement; and
(ii) generally accepted principies oflaw.
(b) The decision of the tribunal, including any reached by
agreement of the disputants pursuant to paragraph (g) of Article 7 of
this Annex, shall be binding on ali the disputants and shall be carried
out by them in good faith. ln a case in which INTELSAT is a disputant.
and the tribunal decides that a decision of one of its organs is nu li and
void as not being authorized by or in compliance with this Agreement
and the Operating Agreement. the decision of the tribunal shall be binding on ali Parties and Signatories.
(c) ln the event of a dispute as to the meaning or scope of its
decision, the tribunal shall construe it at the request of any disputant.
ARTICLE 14
Unless the tribunal determines otherwise because of the particular circumstançes of the case, the ex penses of the tribunal. includ ing the
remuneration of the members of the tribunal. shall be borne in equal shares
by each side. Where a side consists of more than one disput,ant, the share of
that side shall be apportioned by the tribunal among the disputants on that
side. Where INTELSAT is a disputant. its expenses associated with the arbitration shall be regarded as an administrative cost of INTELSAT for the
purpose of Article 8 of the-Operating Agreement.

ANNEXD
• TRANSITION PROVISIONS
Il

Continuity of INTELSÀ T Activities
Any decision of the lnterim Communications Satellite Committee
taken pursuant to the lnterim Agreement or the Special Agreement and
which is in effect as of the termination of those Agreements shall remain in
full force and effect. unless and until it is mod'ilied or repealed by, or in implementation of. the terms of this Agreement or the Operating Agreement.
2) Management
During the period immediately following entry into force of this
Agreement. the Communicaüons Satellite Corporation shall continue,to act
as the manager for the design, development. construction. establishment.
operation and maintenance of the INTELSA T space segment pursuant to the
sarne terms and conditions of service which were applicable to its role as
manager pursuant to the lnterim Agreement and the Special Agreement. ln
the discharge of its functions it shall be bound by ali the relevant provisions
of this Agreement and the Operating Agreement and shall in particular be
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subject to the general policies and specilic determinations of the Board of
Governors. until:
(i) the Board of Govcrnors determines that the executive
organ is ready to assume responsibility for performance
of all or certain of the funCtións of the executive organ
pursuant to Article XII of this Agreement. at which time
the Communications Satellite Corporation shall be
relieved of its responsibility for performance of each such
function as it is assumed by the execuiive organ; and
(ii) lhe management services contract referred to in subparagraph (a) (ii) of Article XII of this Agreement takes
effect. at which time the provisions of this paragraph
shall cease to have effect with respect to those functions
within lhe scope of that contract.
3) Regional Representation
Durfng the period between entry into fórce of this Agreement and
the date of assumption of otlice by the Secretary General. the entitlcment.
consistent with paragraph (c) of Article IX ofthis Agreement. of any group of
Signatories seeking representation on the Board of Governors. pursuant to
subparagraph (a) (iii) of Article IX of this Agreement. shall become effective
upon receipt by _th~ Communications Satellite Corporation of a written
request from such group.
4)

Privileges and lmmunities
The Parties to this Agreement which were parties to the lnterim
Agreement shall extend the corresponding successor persons and bodies until such times as the Headquarters Agreement and the Protocol, as the case
may be, enter intb force as provided for in Article XV of this Agreement,
those privileges, exemptions and immunities which were extended by such
Parties, immediately prior to entry into force of this Agreement, to the lntemational TelecorilmunicãtiÕns Satellh:e -Consortium. to the s-ignatorles- tO
the Special Agreement ànd to the lnterim Cóinrri.unications Satellite Com'
mittee and to representatives thereto.

~--------SENADO FEDERAL--------~
RESOLUÇÃO N' 79, DE 1992
Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e dá outras providências.

RET!FICAÇÕES
Na publicação feita no DCN (Seção II), de 11-2-93, pág. 1217, na Resolu_ção n' 79, de 1992,
do Senado Federal, no art. I'
·
Onde se lê:
'' ... Art. 14. Ao Serviço de Atividadcs Auxiliares compete coordenar, orientar e fiscalizar a execução das tarefas de suporte administrativo vinculados à Secretaria-úeral da Mesa e ·e:xecuüil: outras tarefas
corretas."
Leia-se:
" .. .Art. 14. Ao Serviço-de Atividades Auxiliares compete coordenar, o;ientar e fiscãlizaf ã execução das tarefas de suporte administrativo vinculados à Secretaria-Geral da Mesa e executar outras tarefas
correlatas."
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Onde se lê:
"Art. 246-A ... a tu ar junto a grupos e programas desenvolvidos pela Subsecretaria de Assistência
Médica e Social, fornecer subsídios fprograma ... "
Leia~se:
"Art. 246-A ... aluar junto a grupos e programas desenvolvidos pela Subsecretaria de Assistência
Médica e Social, fornecer subsídios à programação ... "
Onde se lê:
"Art. 248 ... prestar assistência ao Controle de Supervisã_o na formulação de_ diretrizes e normas
da política de ação do Sistema Integrado de Saúde ... " · ·
··
Leia se:
·
"Art. 248 ... prestar assistênCia ao Conselho de Supervisão na formulação de diretrizes e normas
da política de ação do Sistema Integrado de Saúde ... "

r--------------------------SUMÁRÍO
I -ATA DA 97• SESSÃO, EM 25 DE-MAIO DE
199.3
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado Federal a esco:lha de nome indicado para cargo cujo proviJ!lento depende
de sua prévia aquiescência:

- N• 194, de 1993 (n" 275/93, na origem), referente
a indicação do Senhor Luiz Guilherme de FreitaS Coutinho,
para exercer o cargo de MiniStro do s·upeiiOr Tribunal
Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Generalde-Exército Haroldo EriChscn da Fonseca.
1.2.2- Ofício do Ministro~hefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da

RepúbUca
-N9 592/93, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 348, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda.
1.2.3- Aviso do Ministro-Chefe da Casa Civil da Pre~
sidência da República
- N 9 877/93, encaminhando inforfnações~sobrc os- quesitos constantes do Requerimento n" 329. de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
1.2.4 - Pareceres
Referentes às seguirite_s m-atérías:
_ __ __
- Projetude Resolução no 33, de 1993, que rerratifica

a Resolução n" 54, de 1992, do Senado Federal. (Redação
final.)
-Projeto de Lei do Senado n" 119, de 1992, que
transforma a Estação Ecológica das Anavilhanas em Par-

que Nacional das Anavilhanas. (Redação final.)
1.2.5- Leitura de projetos
_
Projeto de Lei do Senãdo n" 66, de 1993, de autoria
do _Senador Cesar Dias, que acres.centa parágrafos ao artigo

huição de prêmios mediante sorteios, rifas, bingos ou tômbolas, nas condições que especifica.
1.2.6- Requerimentos

·-' N• 492, de 1993, de autoria do Senador Alfredo
Campos e outros_ parlamentares, solicita-ndo que a sessão
do dia 10 de agosto de 1993 seja destinada a homenagear
a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade CNEC, pelo transcurso de seu cinqüentenário de fundação.
- N"' 493, de 1993, de autoria do Senador Aureo
Mello, solicitando ao Ministro da Saúde, informações que
menciona.
- N' 494, de 1993, de autoria do Senador Jarba$
Passarinho, solicitando a transcrição nos Anais do Senado,
da matéria intitulada Separatismo: Uma Barbárie.
1.2.7- Oficios da Liderança do PMDB
- N~ 104/93, referente à indicação do Senador Antoil.iõ Mariz para integrai' as Comissões Permanentes, Mistas
e Temporárias, no lugar do Senador Ney _Suassuna.
-N9 105/93, referente à indicação do Senador Antonio Mariz para Vice-Líder do Partido, em substituição ao
Senador Ney Suassuna.
1.2.8- Comu-nicações da Presidência

.
(n~

-, Re~bimento dos Ofícios n'' S/51 e S/52, de 1993
1.099 e !.100/93, na origem), das Prefeituras Municipais

de Joinville- SC e Tucunduva- RS, solicitando autorização para contratarem operações de créditO-, pa!"a os fins
que especificam.
- Proposta de indicação do Senador Mansueto de
Lavor para, em missão a que- foi distinguido, representar
o Senado como Observador Parlamentar na 80• Reunião
da Confederação Internacional do Tfã:balho, da Organização Internacional do Trabalho, a realizar-se no período
de 2 a 22 de junho de 1993, cm Genebra, Suíça. Aprovada.
1.2.9 - Discursos do Expediente

47 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que "Institui

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Dia Interna-

a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do Iinposto de Renda, e dá outras providências".

·Cional sem Tabaco,.patrocinado pela Organização Mundial
da Saúde,
SENADOR MAGNO BACELAR - Apoio à reunião ~e_prefeitos_etn_ Brasnia, viS~ndo a liberação de verbas
que viabilizem os seus municípios .

Projeto de Lei do Senado n'' 67, de 1993, de autoria
do Senador Gerson Camata, que permit"e às instituições
filantrópicas, esportivas e estudantis, Promover a distri-

...._ ___

_
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1.3.3- Comunicação da Presidência
SENADOR ONOFRE QUINAN -Seriedade da em- Convocação de sessão ~xtraor:dinária_ ~ reaÍizar-se
presa distribuidora de gás liquefeito d_e petróleo de sua
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia gue
propriedade. Posição de S. Ex~ contrária a pOssíveis rriUdan_ _
ças nos vasilhames de acondicionamento de gás, por enten- designa.
1.4- ENÇERRAMENTO_
dê-las prejudiciais ã:os ConsumidOres.
1.2.10- Apreciação-de matéria
- Requerimento n" 490/93, lido em sessão anterior.
2- ATA DA 98• SESSÃO, EM 25 DE MAIO DE 1993
Aprovado.
1.2,11- Requerimento
,
2.1 -ABERTURA
- N" 495, de 1993, de autoria do Se_nador Elcio Alva_--2.2 _EXPEDIENTE
res, solicitando dispensa _de ~ntcrtício e I?révía distribuiç~o
2.2.1 _ Leitura de projeto
de avulsos para a r~daçao fmal ~o ProJeto de Re_soluça<o ___ Pfojeto_deLeidoSenadon968/91,deautoriadoSenan~ 33, de 1993, afunde que f1gure na Ord_em do_ Dla~_dor Júlio CampOs, que dispõe sobre o horário gratuito
da sessão seguinte. A.pro~ado.
de propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televis_ão.
1.2.12- Comumcaçao
~ .
2.2.2- Requerimentos
~ -Do ~enador Ma.nsueto de Lavor, de ausenc1a do
__ N9 497/93, de urgência para o Projeto de Decreto
Pats, no penodo de 29-5 a 26-6.
Legislativo n" 15/93, que aprova o texto do AcordQ, por
1.3- ORDEM DO DIA
troca-de Notas, relativo à Concessão de empréstimos, pelo
Projeto de Lei do Senado n" 40/92-CQmplementar,
Fun~o de CooperaAção E~onômica.Ultr~ma~ina, para o fide autoria do Senador José Eduardo, que regulamenta nancxamento de tr~s J?rOJetos afl7b1entats, c:Iebrado_en_tre
dispositivos constitucionais que ertünciarn n.ormas 'sbbre o Gove:no da Repu~hca Federativa do Bras1l e o Gove~no"
os pagamentos pelo poder público a seus fornecedores- de do Japao, em BrasÜia, e.u. 12 de março de 1993.
bens e serviços, assim como a executores de __ ob_ras, _e dá
. - ~ 9 498/93, de urgência para o Projeto de Decreto
outras providêndas._ Votação adiada da matéria para au- Legislativo n9 16/93, que aprova o texto do acordo_. p~r
diência da ComiSSâo de Constituição, Justiça e Cjsiadan_ia, troca_ ~e Notas~ que concede status autón_?mo ao :sc.ntono
nos termos_do Requerimento n" 496/93, lfdo e aprovado
de repr:esentaça? do Fund~ de Cooperaçao Economtca UInesta oportunidade. _ .
. .
. _ _.
traman~a ~o RIO de ~aneuo, cel_ebrado entre o G.over!lo
Requerimento ri" 216/93, do Senador Magno Bacelar, da Repub!1ca Federativa do_Brasil_e o Governo d<? _lapao,
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição nos em Brasíha, em 12 de març<? de 1993.
.
-·
Anais do Senado do artigo intitulado "O Lloyd Jlrasileiro
·-· . :--;- _N 9 499/93, de auto!1a do Se~ador p~~o Perelra, _
no Pelourinho" d_e _autoria do_EsGrit_or eJornalistaBarbosa sohcitando que sobre o ProJeto de Lei da Camara nn 66/93,
Lima Sobrinho, publicado no JorD.al dÕ Brasil ed_ição de que ~isp_õe so_bre o_ preç? ~e comercialização de ga~o!i~_a
7 de março do corrente ano. Aprovado.
de av_Iaç~o, _al:m da _ComlS?ao consta~te do despa:ch~ mtctal
Projeto de Le_i__da_ Câmara 0° 90/92 (n"' 3.019/92, na de dtstnbmçao, SeJa OUVIda, tambem, a de S_erVlÇOS de
Casa de origem), que estende aos educanc;los .da~ APAE Infra-~strutura.
.
e aos educandos que recebam atendimento especícilizado
2.3- ORDEM DO DIA_ ____ ___ _ __
o disposto nos arts. 1", 4~ e 5" da Lei ii~ 6.494, de 7 de
Requerimento n9 369/93, de autoria do_ Senador Jonas
Pinheiro. solicitando a tramitação -conjunlã dos Projetas dezembro de 1977_, e dá outras· providências; A(nóvSdo
o SubstitutiVo fiéando prejudicado o projeto. A Comissão
de Lei do Senado nçs 306 e J37, de 1991. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Resolução n"' 33193, · '
Diretora paf_a_ rcdigir-o~Vé"ncido para o tUrnO Suplementar.
Projeto de Lei do Senado n" 327/91, de 1991, -de autoria que rerratif~ca a Resolução do Senado Federal n·? 54/92.
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre Aprovada. A promulgação.
a participação dos empregados na direção das sociedades
2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 15/93, em- regime
de economia mista· e emj:ire~as públicaS vinculadas à União.
Aprovado, com emendas. A Comissão-Diretora ·para recta- de urgência, nos termos do Requerimento n 9 497/93, lido
ção final.
no Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer
1.3.1- Matéria apreciada após a Ofdem do Dia
da comissão competente. À Comissão Diretora para a rectaRequerimento n~ 492/93, lido no Expediente da pre- ção final.
sente sessão. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
1.3.;2- Discurso após a Ordem do Dia
n" 15/93. em regime de urgência. AprOvada. À promulSENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Ateridirnengação.
.
to, pelo Ministro-António Britto, da Previdên_ci~ Social,
-Projeto de Decreto Legislativo n" 16/93, em regime
de reiVindicações de aposentados e pensionistas, determi- de urgência, nos termos do Requerimento n"' 498/93, lido
nando o pagamento de proventos e pensões através dos no_ Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer
Correios, nas localidªdes onde hão haja· agênç"ià bancária.
da comissão competente. À Comissão D_iretora para ã rectaSENADOR JOAO FRANÇA- O" episódio da venda ção final.
da CSN e a necessidade de reavaliação_do programa de
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
privatízação.
nç 16/93, em regime de urgência. Aprovada. À promulSENADOR ODACIR SOARES- . Reivinóicações gação.
da Unafi_sco e da fejpol.
2.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
_o
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3 ~ ATO DO PRESIDENTE N• 333, DE 1993
SENADOR NELSON WEDEKIN- Projeto que está sendo implantado no Estado. de S~ta Ç(!.tarina, com
4- GRUPO BRASlLEJJl,Q _DA UNIÃO INTERPAR·
o apoio do Banco Itera.mericano de Pe:~~nvolvimento, de LAMENTAR
financiamentO para a educação.
Reunião _da Comissão Deliberativa_
SENADOR MAURO BENEVIDES ---:c Falecimento
5
.:... MESA DIRETORA
do ex-Deputado Dario Bezerril Corrêa__Lima.
_
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES OE PARTIDOS
2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES l'ERMANENsão
TES
2.4- ENCERRAMENTO

3~

Ata da 97a Sessão, em 25 de maio de 1993
Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues

Os méritos do General-de-EXéréito Luiz Guilherme de
Freitas Coutinho, que me indu_zinim a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexoCurriculum
Nfonso Camargo _ Alfredo Campos _ Almir Gabriel _ Amir Vitae.
Brasília, 24 de maio de 1993. -Itamar Franco.
Lando _ Bello Parga _ Beni Veras _ Carlos De'Carli _ Carlos
Patrocíriio- _ Césãr Dias- _ -Chagas Rodrigues _ Cid Sabóia de
Carvalho _ Dario Pereira _ Eduardo Suplicy _ ~cio_ Alvares _
CURRICULUM VIT AE
EpitáciO Cafeteira _ Esperidião Amin _ Flaviano Melo -· Garibaldi
General-de-Exército
Alves Filho _ Gerson Carnata_ Gilberto ,Miranda _ Guilh,rme
Luiz Guilherme de Freitas Coutinho
Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena
Iram
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Saraiva_ Irapuan Costa Júnior_ Jpão_ Calmon __ J9~q Fr~ç_a _João
Gabinete do Ministro
Rocha _ Jonas Pinheiro _ José F9gaça _ José Paulo Bisol _ José
_ CURRICUi.UM VITAE DE OFICIAL-GENERAL
Richa_Júnia Marise ..... _lutahy Magalhães ___ Juvêl'!~!o Dias ..,..
Lavoisier Maia _Levy Dias_ Louremberg Nunes ~ocha.,.._ Lourival . l. Dados Biográficos
Baptista _ Lucídio Portella _ Luiz Alb_e;rto Oliveira _ Magno a. Nome: Luiz Guilherme de Freuas Coutinho
Bacelar_ Mansueto de Lavor _ Mário Cqyas __Mauro Benevides b. Data de nascimento: 12 de janeiro de 1928
_ Moisés Abrão __ Nabor Jún_ior ___,__ .N~lson ~eiro _ Nelson c., _Cidade Natal: Rio de Janeiro- RJ
Wedekin _ Odacir Soares _ Pedro Teixejra ....,. Rachid S~ldanha d. Filiaçâo:
Derzi _Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão ..... ~ºP--ª:0 Tito _Wilson
. 1) Pai: Al~&te de Freitas COutinho
Martins.
2)Mãe: Maria Antonieta de Freitas Coutinho
e. Estado Civil: Casado com aS~ Maria Aparecida Reis de
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de Freitas Coutinho.
presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Ha2. Dados Militares
vendo número regimental, declaro aberta a ses_são.
a.) Datas de praça e promoções
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
1) Praça:
1• abr. 1946
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
2) Aspirante:
- 17 Dez. 1948
É lido o seguinte.
3) 2• Tenente:
25 Jan. 1949
4) I• Tenente:
25 Jan. 1951
5) Capitão:
25 Dez. 1953
6)
Major:
25
Abr. 1962
EXPEDIENTE
7) Tenente-Coronel:
25 Ago. 1967
8) Coronel:
25 Abr. 1974
MENSAGEM N• 194, DE 1993
9)
General-de-Brigada:
25
Nov.
1974/1981
(N• 275/93, na origem)
10) General-de-Divisão: ................ ; ..... 25 Nov. 1986
Senhores Membros do Senado Federal.
11) General-de-Exército: 25 Nov. 1990
Nos termos do art._52, inciso III, da Constituição Federal, b. Origem: Colégio Militar do Rlo de Janeiro
submeto à consideração de Vossas Excelências o nome do c. Cursos Militares
General-de-Exército Luiz Guilherme d_e Freitas Coutinho, pa1) Curso Superior
ra exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar
-Escola Militar de Resende, durante os anos de 1946,
na vaga decorrente da aposentado_ria do General-de-Exército 1947 e 1948, concluindo o curso como Aspirante-a-Oficial
Haroldo Erichsen da Fonseca.
da Arma de Infantaria.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
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2) Curso de Especialização
-:-Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais- Rio de Ja~
-Curso de Informações, realizado no ano de 1969, na
neiro/RJ de jan. 65 a jun. 66, como MajOr Instrutor do
Escola Superior de G_uerra.
___
_
Curso de Infatantaria.
-Curso Básico de Material Bélico~- realizado no -ano
e) Função .de Adido Militar no Exierior:
de 1955, na Escola de Instruçã.o Especializada. ------- ·
-Foi nomeada no posto de Coronel, para exercer as_
funções de Adido do Exército,- jilhto -à Embaixada do Brasil
3) Equivalente ao Ctttsõ_ de Pós-Gr_~duação
-Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais realizado duna Itália, de ago. 77_ a out. 79. O AdidO Milit'ar é O represenrante o ano de 1958, que lhe permitiu o acesso a Oficial
tante da Força Armada no país amigo, eXigüYdo do Oficial
Uin": __perfeitã. integração com a sociede civil e militar c um
Superior.
___ _ ___________
pro~undo conhl!cimento de Geografia, História c daprópria
4) Equivalente ao Douto_raclo
-Curso de Alto~ Estudos Militares da Escola de ComanconJuntura da Nação que o acolhe.
c~.
do e Estado-Maior do Exército, realizado durante Os anos
O Força de Emergência das Nações Unidas:
de 1962, 1963 e 1964, requisito indispensável para concorrer
~Integrou, de jun. 66 a abr. 67, o Estado-Maior do
ao generalato e integrar Estados-Maiores de Grandes Unida- I~l/2\' RegimentO de Infantaria (Batalhão Suez), no curnprides e Grand~s Comandos da Forçá. Terrestre.. _- ,
- -mente da árdua e relevante missão de m3:nutenção da Paz
-Curso Superior de Guerra, re"lizado no ano Q_e 1Ç?83~
Mundial naquela _longínqua e conturbada região do Oriéote
na Escola Superior de Guerra.
- -;. Mêdi9. Na op()rtunigade~ e_stre_itÇ!u seu _relaci_onamento com
d. Síntese da Vida Militar
representantes de Unidades Militares~ cstrangeírôs, tais coffio
Tendo completado 47 anos de serviço, dos qu-ais 44 como- Canadá, Yugoslávia, Índia, Dinamarca e Noruega. Conviveu,
também, com militares e cívis do Quartel-General da Força,
Oficial, o General Coutinho, vem prestando relevantes serviços ao ExércitO nas seguintes Organizações Militares:
proce"dentes dos Estados Unidos e Itália, e_n"tr_e_ outros. Seus
1) Até 0 posto de Coronel:
_ _ _ _
cont~tos no mundo árabe nãp foram menos harmÓllicos. Cooseqüentemente, promoveu o nome do Bra.sil.e CQOpefôü na
a) Corpo de Tropa- çomo Tenente, capitão Major:
-139 Regimento de Infantaria- Ponte Grossa/PR, Mar. consolidação da amizade entre os povos.
_
1949 a Ju!.l951;
-2) Como Oficial-General:
_
- 59 Regimento de Infantaria ~ Lotfrena I SP, Ago.
-Comandante da 13• Brigada de Infantaria Motorizada
1951 e Fev. 1952;
· .· ·Cuiab.áfMT, de jan. 82 a fev. 83. Além de concretizar a
-Regimento Escola de Infantaria"- Rio de Janeiro/ _ mudança de Sede do __Quartef-General da Brigada, manteve
RJ, jun. 1953 a Jul. 1953; ____
excelente relacionamento com as_ autoridad~s. civis da área:
-\9 Batalhão de Polícia do ExérCito - Rio de Janeifacilitando dessa forma, o trato dos assuntos de- intere.sse môro/RJ, Jul. 1953 a Out. 1953.
_ - l~o. _Cooperou também na conquista da es.tima da população
b) Funções de Estado-Maior e Assessoramento Superior
pelo Exército, tornando-o ainda mais respeitado e c_omprecn- como Major, Tenente-Coronel e Coronel, após a coil.cluSão _ dido. Sobretudo enfatizou_ a p_osiçáo da Fo~ç~,· vol_tada int~jra~
do Curso_ de Comandq e_Eêtada-Maior do Exército:mente para o cumprimento de sua inissão con-stifitC::ibnal. --Estado-maior do E:x.ército- Rio de Jandro/RJ, Mai.
- Diietor de Materíã.l çle Comunicações c Eletrônica1967 a Fev. 1970, como Adjuntos da ~~-e 2~ SeÇOeS; __· .
BraSilia/DF, de fev. 84 a abr. 84. Órg-ão- subordinádo aõ De-Centro de Infofiriações do Exército·- RiO de Janei~ p-úüimenfo de Material Bélico e responsável pela gestão do
ro/RJ, Fev. 1970 a Fe_v. 1973, como Adj1.1-nt9_ do Ç_Il;._i__ _
mafetial de comunicações e eletrônica .de todas as Organi- Gabinete do Ministio do Exé-rCitO- Bnlsíliã./DF, Mar.
zações Militares do Exército.
75 a Ago. 77, como Chefe da 3~ Assesso:çia.
·
-_:_ Diretó"r de Administração Finani::éira - Brasl'iiaiDF,
c) Função de Cofiando- como_1~_nente-COionel eCo- de abr.· 84 a Jail:_ ~~ronel:
------ _,_
ói--gão subordinadÕ à SeCreta iiª de E-conpmia e Finanças,
-Comandou o 19 Regimento de Infantaria (Regimento
é responsável pelo acompanhamento, avaliação e Orientação
Sampaio), tradicional unidade de Infantaria, corri sede no
relaciónadas ao Siskmã-de Coritr_olc Interno do Poder ExecuRio de Janeiro/RJ, de Fev. 1973 a Mar. 1975, cumprindo tivo. Trata também do provimento de crédito a m-ais de 460
de forma exemplar as missões que lhe foram confiadas;
Unidades Gestoras, com vistas a manutenção de sua vida
-Chefiou o Centro de Documentação do Exército, com
vegetativa- e de atiVidades relacionadas com_ crédi_tos de pagasede em Brasflia/DF, de Dez. 1979 a Nov. 1981, realizando mento de pessoal e de exercícios anteriores.
em curto prazo a reestruturação do Centro, dando-lhe o.rgani-Comandante da 3a Região Militar- Porto Alegre/RS,
zação compatível com sua finalidade.
de jan. 87 a dez. 88.
d) Estabelecimento de Ensino:
~Um dos principais comandos de apoio do Exército, a
-Como reconhecimento ao-seu valor profissional, O Ge- 3' RM é responsável pelo- apoio logístico e administrativo
neral Coutinho foi Auxiliar e Instr_utor dos mais importantes a cerca de 120 Organizações Militares sediadas no Rio Grande
Estabelecimentos de Ensino da Fo"rça Teri-eStre, a saber:
do Sul, apoiando, portanto, o maior Comando Militar de
- Academía Militar de Âgulhas Neg-~a~- Rcsende/RJ Área do Exército, seja em efetivo, seja em material.
-de mar. 52 a abr. 53, como Tenente AuXiliar 'dC Instrutor
-Subsecretário de Economia e Finanças- Brasília/DF
do Curso _de Infantaria, onde-fOi responsável pela formação de jan. 89 a nov. 90 Órgão, também, subordinado à Secretari~
dos futuros Oficiais de Carreira do Exército qa Arma de lnfah- de Economia e Finanças ê responsável pela fiscalização, contaria.
trote e coordenação da~ inú~eras atividades daquela Secre- Escola de Instrução Especializada - Rio de Janei- tari~, _com vistas ao bom_(unciOnamento dos sistemas dei orçãro/RJ- de nov. 55 a mar._ 58, cOmo Capitáó Instrutor-Chefe mente é de controle internO.
---de Departamento de Material Bélico e Chefe-do Departa-Secretário de Economia e Finanças - Brasília/DF,
menta de Enegenharia.
desde dez. 90. A Secretaria de Economia c Finanças~ re_spon-

e
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sável pela Orçamentação e pela Programação Financeira do
Exército. Cabe-lhe. ainda, exercer o controle interno e gerir

o FUndo ·cto Exército. Sob sua subordinação, três Di reterias,
o Centro de Pagamento do ExérCito e dez_lnspetorias de

Contabilidade e Finanças. Destaque-se portanto, que, além
das missões relativas à exec_ução orçamentáda, financeira e
de auditoria, a Secretaria realiza o pagamento de pessoal a
mãis de 350.000 usuários:
- O Gen. Cmitinho é, port<mto, o Asse-ssor do Ministro
do Exército para ãsSUntos de econOmia e finanças e_ controle
interno que dizem respeito à Força Te-rrestre.--
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~Como Oiretor de Administração Financeira
Em agosto de 1984, foi designado para realizar estágios
intitulados "Seminário on-line na Administração Pública" e
"IBM por dentro", de fnteres_s_c_da área de Economia e Finanças .. realizados nªs cidades_ do Ri9 _de Ja_Qeiro e ~ão P;,~.ulo.

b. Visitas Oficiais de Trahalho
-Durante o tempo em que exerceu as funções de Subsecretário e SeCretário de EcoQomia e Fll)_~nças, inspecionou
as doze Regiões Milit3:res .Brasi_lei~as situ_adas I}as capitais,
bem como outras Unidades localizadas em dife(cntes cidadt:s
bra!;>ileiras, nos assuntos pertinentes. à Secretaria de Economia
e Finanças.
-Em setembro de 1992, de_s_ignado pelo Ministro do
Exército, realizou visita de inspeção à Comissão do Exército
Brasileiro em Washington, Estados. Unidos da América .
c. Palestras e conferências
-Conferência sobre o terna ''A informática no processamento de Informações de Segurança" para a Escola Superior
de Guerra em 1971.

- Membro do Alto Comando do. Exército. O Alto Comando do Exército e~amina e equaciona, piiiléipalmente: __
. Os assuntos relativos à Política Miltiar Terrestre e_ as
estratégias para Sua- ConseCução; e
-· As matérias de relevância dependentes de decisão mí_nis. teria!, em particular as referentes ao preparo e ao emprego
do Exército e ao Plano Diretor do Exércíto. -~
-Membro do Conselho da Ordem do Mérito Militar.
- Membro_eletivo da Com_issão de_ promoção de Oficiais.
-Membro do_ Conselho de Administra_ção da Fundação
Habitacional do Exército, ha_qualidade de representante do
--~Aula Inaugural no Núcleo de Preparação de Oficiais
Ministério do Exército.
da Res~rva/Caxias do Sul- RS, sobre o tema "A Formação
-Membro do Conselho superior de Economia e Finan- do Oficral da Reserva"- 1990.
ças - CONSEF.
---Palestras na Escola de Comando e Estado-Maior do
Órgão presidido pelo Ministro-do Exército onde são tratãdos os assuntos referentes a AdmiriisfiãÇão'- O!i;a'menfária e Exército sobre o tema "Conjuntura, Realidade EconõmicoFinanceira Nacional e seus Reflexos no Exército Brasileiro"
FinancCii"a do Ministério do Exército. .
-Membro da Comissão de Coordenação de Controle -1991, 1992. .
Interno~ INTERCON.
. .
_ _
" :- .- Pa}estras para o Curso de Política e Estratégia de AdÓrgão_ __cólegiado consultivo de coordenação do Sistema
m~mstraçao _do_ Exérci~o, sobre o tema ··A Org~nização Sistêde COntrole Interno do Poder ..Executiv-O._
- _mica do ExercitO. Posrção da SEF. Atribuições. A Transição.
Problemas"- 1992.
3. Condecorações
-Palestra~ nas doze Regiões .Militares, para cerca de
a. Nacionais
dois mil orQen.adores de despesa e agentes de administração
-Medalha do Pacificad_or;
do Exér:C.ito, sobre o tema "Realidade Econõmico-Financeira
-Medalha do Serviço AmazônlcO, cÓrri passador de Nacional e seus reflexos no Exército" e "A Secre.taria de
Bronze;
_Economia e·Fiil_ánÇas _no Controle-Iriterno c na Programação
-Medalha Marechal Hermes- Bronze- uma coroa;
Fmanceira"- 1990,.1991 e 1992.
·
-Ordem do Mérito Aeronáutico- Grande-Oficial;
-Palestra no Estágio Preparatórío para·corriandantes
-Ordem do Mérito Naval- Grande-OfiCial;
de Organizações Militares, sobre o tema .. Conceitos Básicos
-Medalha Militar de Ouro com passador de platina;
sobre Orçamento e sobre Administração Orç.ame:ntária c Fi-Ordem de Rio Branco~ OfiCial;
nanceira de Interesse dos Ordenadores de Despesa"- 1991.
-Medalha do Mérito SantoS DumQnt- Prata;
-·--Palestra para os Participantes das Reuniões tios Gran-Medalha do Mérito Tamandaré;
des Comandos Administrativos do Exército- 1991 e 1992.
-Ordem do Mérito Militar- Grã-Cruz;
-Ordem do Mérito Judiciário Militar....:::. Alta Distinção;
-Ordem do Mérito Forças Armadas- Grande-Oficial.
Brasflia, .DF, 19 de maio de 1993. - Gcn_ Ex. Luiz
b. Estrangeiras
__
Guilherme de Freitas Coutinho.
-Ordem do Mérito da República Italiana- Oficial;
(.{ç_l!~issão de Ç?_nsfí!utçãtÇJ, Jusriça e Ç_idadania)
-Força de Emergência da ONU.
c. Honoríficas
_
-Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes (AniverOFÍCIO DO MINISTRO CHEFE DA
sário da FEB);
·
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
-Mérito do Estado do Mato Grosso.ORÇAMENJO E COORDE!'j"AÇÃO
Atividades culturais
a. Estudos de Alto Nível
-Como representante do_ Ministério do Exércíto
Em dezembro de 1979, integrou o Grupo- de Trabalho.
junto ao Ministério da Indústria e Comércío, vis-artdo a estudar
e a sugerir a reViSão da Política: de Exportação do QuartzoBrasileiro.
4.

DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Ofício n" 592/93, de 24 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 348,
de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram encaminhadas_, em cópias,
-ao Requerente.
--~O Requerimento vai ao arquivo.
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AVISO DO MINISTRO CHEFE DA CASA
CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
A viso n~ 877/93, de 24 do corrente, encaminhando iriformações sobre os quesitos constantes do RequerimentO n9.329,
de 1993, de autoria do Senado Jutahy Magalhães.
As informaçõe-S-fOi"am encaminhadas, em cópias
ao Requerente.
O Requerimento vai _ao· arquivo.

PARECERES
PARECER N• 157, DE 1993
(Da Comissâ<Y Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n' 33, de
1993.
A Comissão Direfora apresenta a redação final do Pr_ojeto
de Resolução n~' _33, de 1993, que rerratifica a Resolução n9
54, de 1992, do Senado Federal.
Sala de Reuniõe_s da Comissão, 25 de maio de 1993. Humberto Lucena, Presidente - Nab()r Juolor,Relator Cbagas Rodrigues - Lavoisier Maia.
ANEXO AO PARECERE N• 157, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n.. 33, de
1993.
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Presidente, nos termos do_art. 48, item 28, do RegimeritO Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇãO N' , DE 1993 .
Rerratifica a Resolução n• 54, de 1992, do Senado
Federal, que" Autoriza a República Federativa doBrasil a contratar operação de crédito no valor equivalente
a até US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte
americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenw
volvimento- BID, destinada ao financiamento do Programa de Modernização Te<:nológica da Agropecuária
na Região Centro-Sul".
O Senado Federal re&elve:
.
Art. 1~> A alínea a do inciso I do art. 29 da Resolução
n9 54, de 1992, do Senado Federal, passa a vigorar com a
seguinte alteração:

"Art. 2 9 ·····~····--·~···•n••••---..,.....~-·--~1- ............................ ~ ............................ ..
a) valor: US$67,500,000.00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos)."

Art. 3~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 158, DE 1993
(Da Comiasão Dir~_(()rn)
Redação fmal do Projeto de Lei do Senado n 9 119,
de 1992.
A Comissão Diretori.\_apreSellfa a redação final do Projeto
de Lei do Senado n' 119, de 1992, que transforma a Estação
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Ecológica das Anavilhanas em Parque Nacional das Anavi.
lhanas.
Sala de Reuniões da Comissão~ 25__de ma_io _de .1993. -:Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relatara Chagas Rodrigues - Lavoisier Maia.
ANEX(fAO PARECER N• 15Íl, DE 1993
Transforma a Estação Ecológica das Anavilbanas
em Parque Nacional das Anavilhanas.
O CongressO Nacional decreta:
Art.l' A Estação Ecológica construída pelo Arquipélago das Anavilhanas passa a se denominar Parque Nacional
das Anavilhanas, no Rio Negro, Amazonas.
Art. 2~' O Poder Executivo, no prazo de sesseniá dias
contado da publicação desta Lei, deverá elaborar o Plano
de Manejo do Parque ora criado, bem como adotar as demais
medidaS: necessárias ao pleno atendimento de suas finalidade.
-- -Aft. 3? Esta Lei entra em vigor na 4ata de sua publicação:
.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em: cOntrário.
. O SR. PRESIDENTE (Chagas .Roâii.gues) - O Expe·
diente lido vai à publicação.
·
·
· Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. !9 Secretário.
São lidos os seguintes.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 66, DE 1993
Acrescenta parágrafos ao art. 47 da Lei n~ 8.383,
de 30 de dezembro de 1991, que "institui a Unidade
Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de
renda, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 47 da Lei n' 8.383, ile 30 de dezembro
de 1991, passa a vigorar ·acrescido dos segui~tes parágrafos:
"Art, 47.

•.,••c••~c•~·~·"""'C""""'""'"'"""'"""""

§ 19 Independentemente da autorização prevista
no caput, mas sem prejuízo de comunicação imediata
ao Departamento da Receita Federal e ao órgão competente do Ministério da Saúde, a pessoa jurídica que,
comprovadamente, efetuar contribuição ou doação, eni
espécie ou in natura, para a manutenção e o funciona- mentó"-de instituição mantedora de serviço público de
saúde, integrante do Sistema Único de SaUde- SUS,
· a que se iefe"i·em os arts. 4"' e 7~> da_Lei_ n9 8.080, de
. 19 de setembro de 199Q, poderá:
a) deduzir como despesa operacional, na determinação do lucro real, o valor da contribuição ou doação;
ou
b) deduzir, do imposto· devido, valor equivalente
à aplicação da alíquota cabível do imposto, tendo por
base de cálculo até 100% (cem por cento) do valor
da contribuição ou doação.
§ 2• Na hipótese da alínea b do § 1', observado
o limite máximo de 4% (quatro por cento) do imposto
devido, a dedução prevista não estará _sujeita a outros
liniites estabelecidos na h::gislação desse imposto.
§ .3' Observado o limite de 50%. (cinqüenta por
cento) de dedutibilidade do imposto devido pela pessoa

'·
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jurídica, aquela que não se utilizar, no decorrer de
seu período base, dos benefícios-previstos nos-p'arágrafos anteriores, poderá optar pela dedução, de até 5%
(cinco pOr.certtOfdo imposto devido, para destinação
ao Fundo Nacional d_e Saúde, a que se refere o art.
2' da Lei n' 8.142, de 28 de dezembro de 1990."
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esttl Lei no
prazo de sessenta dias.
.
. _
Art. 3~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contráriO.
Justificação
A crise financéira' das iiístituiçõeS nlantenedoras. de serví~
ço público de saúde, em nosso País, é por demais conhecida.
Mas algo há de ser tentado para minorar os ·efeitos danosos às grandés.rD.assas das populações carentes, que mais necessitam de recorrer a essa assistência.
·- A presente proposição vísa, pois, crlã.r 'lnéénfívo <fiscal,
no campo do imposto de renda das pessoas jurídicas, às empresas que contribuírem com doações para auXiliai ·essas -iDStituiçõ~ a. se manterem funcionãndo,
. __ _ ~Tal solução, que estimula a iniciativa- etnpreSâ-iíãi privada
a colaborar, direta ou indiretamente, no funcionamento das
instituições mantenedoras de serviço público de saúde -como
previsto na Lei n• 8.080, de 19 de setembro .de 1990 (art.
32, III)-, afigura-se mais pragmática e factível9o que esperar
tudo dos _orçamentos de seguridade social e dos mecanismos
burocráticos de distribuição financeira de seus recursos. Isso,
entretanto, há de ocorrer sem -prejuízo dos controles inerentes
aos orgãos colripetentes da Receita Federal e do Ministério
daSaüde,
·
·
Sala das Sessões, 25 de maio de 1993. --Senador -César
Dias.

LEGISLAÇÃO CITADÃ LEI N' 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a
legislação do imposto de renda, e dá outras providências.
Art. 11. Na declaração de ajuste anual (art. 12) poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos Jeitos, no ano-calendár_io~ a médicos.
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fono~udiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem COI!l_9 as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
II - as contribuições e- doações efetuadas a entidades
de que trata o art. 1' da Lei n' 3.830, de 25 de novembro
de 1960, observadas as condições estabelecidas no _art. 2? da
mesma Lei;
III~ as doações de que trata o art~ 260 da Lei n~ 8.069,
de 13 de julho de 1990;
IV - A soma dos valores referidos na _art. 10 desta Lei.
V- as despesas feffãs com instrução do contribuinte a
seus dependentes até o limite anual individual de seiscentos
e cinqüenta UFIR.
§ 1Y O disposto no inciso 1:
a) aplica-se, também aos pagamentos· féitoS a empresas
brasileiras ou autorizadas a funcionar no País, deStinados à
cobertura de despesas com hospitalização e cuidados médicos
e dentários, bem como a entidades que assegurém direito
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de atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza
médica, odontológica e hospitalar;
b) restringe-se aos pagamentos feitO$ pelo contribuinte,
rel!).tivos ao s-eu próprio tratamento -e ao de seus dependentes;
c) é condicionado a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cãdastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
§ 2 9 Não se inclu~m entre as deduções de que trata
o inciso I deste artigo as despesas ressarcidas por entidade
de qualquer espécie.
§ 39 A soma das deduções previstas nos incisos II e
III está limitada a dez por cento da base de' cálculo do imposto,
na declaração de ajuste anual.
§ 4~ As deduções de que trata este artigo serão convertidas em quantidade de UFIR_pelo valor desta no mês do
pagamento ou no mês em que tiverem sido consideradas na
base de cálculo sujeita à incidêncua mensal do imposto.
(A cOmissão de AssU-ntos-Eéonômicos- decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 67, DE 1993

_Permite às instituições filantrópicas, esportivas e
estudantins, promover a distribuição de prêmios mediante sorteios, rifas, bingos ou tômbolas, nas condições
que especifica.

O Congresso N~cional decreta:

_
Art. 19 É permitido às instituições filantrópicas~ espor-tivas e estudantis·, realizar a distribuição de prêmios mediante
sorteios, rifas, bingos ou tômbolas, desde que atendidos os
requisitos desta lei.
Art. 29 O uso da permissão dada independe de qualquer
fonnalidade, exceto a comunicaçãO-à -prefeitura local da realização do evento, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.
§ 19 A comunicação conterá, no mínimO, as seguintes
indicações_:
.<$;:_-_o_)-_:-: nçme da entidade, núme~o-de inscrição no Cadastro
Geral de ContribUintes, endereço da sede e do local onde
se realizará o evento;
II - Informações sobre os prêmios a serein --sOrt-eados
e local em que se encontrem, para eventual verificação da
fiscalização competente;
III - comprovante da propriedade dos bens a serem
sorteados ou cópia do recibo de doação.
- Art. 39 _A inob_servãncia das condições e requisitos previstos nesta lei a~ta a responsabilidade civil e/ou penal
dos promotores do evento ou de terceiros intervenientes.
Art. 49 ESta lei entra em vigor na data çle sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As entidades filantrópicas, esportivas e estudantis, desempenham um papel da mais aJta relevância social. Tais instituiç6_es,_em_ conseqüêil_cia dá crise e<;onómicã, Cnfrentam enormes difículdades financeiras e não podem prescindir do concurso da comunidade.
Para continuar dando assistência às pessoas· que delas
dependem, as referidas entidades recorrem aos sorteioS, rifas,
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bingos ou tômbolas como a melhor form~ de amainarem seus
. _ - --= _-· · ~~problemas financeiros.
Entretanto, a legislação vigente só perm1te a reahzaça?
de sorteios por essas entidades, quando autorizadas pelo MInistério da Fazenda, mediante o preenchimento prévio de
uma série de formalidades que as interessadas geralmente
não têm condições de cumprir.
Na prática, a opção de seus dirigentes é a realização
dos mencionados eventos sem a devida autorização~ na esperança de que a fiscalização competente, cônscia de seus nobres __
objetívos, não as pertubem. Mas tal situação de fato não
favorece nem as entidades nem as autoridades.
A nossa proposição visa a livrá-las do ônus burocrático,
inútil e contraproducente de moverem um processo para obtenção da licença ou autorização administratiVa. Em atenção,
porém, ao chamado poder ?e polícia, ~r~vê.-Se a pr~~ia_comunicação do evento às autondades mumctpats.
· ,
Em sendo assim, afigura-se bem razoável e de profundo
alcance social a nossa iniciativa, razão por esp-eramos o inestimável apoio dos nobres Pcires para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1993.- Senador Gerson

camata.
(A Comissão de Assuntos Ec:onômicos
tiva.)

:..:...~

di:cisão termirzan-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os projetos
lidos serão publicados e remetidos à co~iS:sâÇ> competen~.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 492, DE 1993
Nos termos do ar't. 199 do Regimento Interno~ requeremos que a Sessão do dia 10 de agosto de 199'3 seja destih3.da
a homenagear a Campanha Nacional de EsColas da Comu- ·
nidade - CNEC, pelo transcurso de se_u, cinqüentenário de
.
.. .
fundação.
Sala das Se_ss_ões, 25 de maio de 1993. _.,:Alfredo Campos
- Ney Maranhão- Marco Maciel- José Fogaça- Rooaldo
Aragão - · Bello Parga - Lucidio Portella. ·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O req_uerimento lido será votado após a Otdem do Dia, nos_ teril_lo~
regimentais.
Sobre a mesa. requerimento que será ·lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 493, DE 1993
Exm1> Sr. Presidente do Senado Federal:
Requeiro a V. Ex~ solicitar ao Exm 9 Sr. -M~nistro da Saúde.
se digne informar se tem fundamento a propalada notíCia
da extinção da Fundação Nacional de Saúde, que abrange
diretamente a FSESP e SUCAM, entidades que prestam relevantes serviços à população mais pobre do 'aaixo Amazonas,
com dedicação exclusiva e competência, fazendo um trabalho
voltado para prevenção e assistência à saúde, como assistência
odontológica, vacinação, atendimentos básic.os, exames de laboratório, tratamentO de doenças tropicais, visitas domiciliares, saneamento e outros; em caso afirrriativo, qual o órgão
ou os órgãos que substituirão os acima ref~ridos prestadores
desses serviços.
--~- ........... ,_
Brasília, 24 de maio de 1993. - Aureo !VIe!lo.
(Ao exame da ComissãO

Diretora)
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O SR_ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri'
me:r1to li~o será despachado à Mesa, para decisão nos teimas
regimentais.
·
Sobre a m_esa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É li~O _o seguinte
REQUERIMENTO N• 494, DE 1993
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termoS do art. 210 Qo_RegiP,.ento Interno
deSta Casa, a transcr1l;ão nos Anais do Senado, da matéria
aneXa, intitulada "Separatismo: uma barbárie".
Senador Jarbas Passarinho.
· -- - ·

· '(Aá.ãanie- da Comissão /)ire.tqr_a.)
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo
com ·o art. 210, § 19, do Regimento InternO, o requerimentO
será submetido ao exame da Comissão Diretora. ·
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo -1 9 Secretário.
São lidos os seguintes:
Brasilia, 24 de maio de 1993
-_ ~ -Setihor -Presi4ente,
- · ·Tenho a honra de dirigii-me a Vossa Excelência para
indlc3.r O nome do Senhor Senador Antonio Mariz, membro
da BanCada do PMDB no Senado_Fec1e_ra_l, para infegiãr as
COiiiissOes J:»e'rm"aitentes, Mistas e Tettiporárias, no lu-gar âo
Sentlor S-enador ~ey Suassuna.
--- AteJiciosamente, --Senador Mauro Benevides.
- Bras1fia, 24 de maio de 1993
Senhor Presidente,
--Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos temias
regimentais, o nome do Senhor senadOr An!o_nio Ma~~- para
Vice-Líder do PMDB nesta Casa, em substituição ~o Senhor
senador Ney Suassuna.
.
_
Aproveito· a oportunidade para renovar a Vossa Excelência: protestos de alta estima e ~oq.~ide_ração.
Atenciosamente, -Senador Mauro Benevides.
O S_R- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,- 8_e!lq feitas
.
as substituições solicita~s.
A Presidêricia recebeu, das Prefeituras Municipais de
Joinvllle - SC e_ Tucunduva - RS, Os ofíciOs n~ S/51 e· S/52,
de 1993 (n~ 1.099 e 1.100)93, na'orfgem), âe 25 do corrente,
solicitando~ nos termos da Resolução n9 36, de_ ~992, Çlo Senad~
Federal, aUtorização para coritrafárem operáções de créditõ,
para fins que especificam.
-. As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
EC:Oiiõmicos.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) __:_A Presidência propõe ao Plenário a indicação do Sr._ Senador _Mansueto de Lavor para, em missão a que foi distinguido-, representar o Senado como observador parlamentar na 801 Reunião
da Conferência Internacional do Trabalho da Organização
Internacional do Trabalho, a realizar-se no período de 2 a
22 de junho, de 1993, em Genebra, Suíça.
Em votação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada. _
~~-Fica, assim, o S_enadQr' Man&!leto de Lavor _autorizado
a aceitar a referida missão.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa·si:
De todos os incêndios que ocOrrem no -mundo, 15 a 25%
à lista de oradores.
são causados pelas brasas do cigarro, pontos de fogo dos fu~
Concedo a palavra ao Sr. Senador Lourival Baptista.
mantes:
Nos meios cieritíficos não se colocam mais em dúvida
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
as evidências dos-malefícios do fumo. Isso não é polêmico,
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Seitadores, no
mas lima verdade cristalina. Nos países mais desenvolvidos,
próximo dia 31 de maio do corrente ano, em todo o mundo,
a proporção dos médicos que fumam caiu de 50% para apenas
a Organização Mundial de Saúde promoverá programação
10% nos últimos 30 anos. No Brasil, 21,6% dos médicos ainda
que vem realizando anualmente sobre ·a· Dia- Nacional Sem
fumam, e, lamentavelmente, ainda um em cada quatro médiTabaco, divulgando o resultado das últimas pesquisas, conscos fuma na frente do seu paciente, o que é um contra-senso.
cientizando as populações e as autoridades sobre a probleSr. Presidente, há mais de on:z;e anos venho abordando
mátiCa do fumo e _suas implicaçôes na saúde públícã e convieste tema do tabagismo que absorveu minhas preocupações
dando os fumantes_ a uma abstinência de 24 horas, quando
porque tomei consciência dos seus males e dos imensos prejuípoderão experimentar, neste curto período, maior serisação
zos sociais, económicos, educativos e ambientais que causam
de bem-estar p-orque, apóS -duas horas sem fumar, a nicotina
ao nosso País e à sociedade.
já não circula no sangue;__ após seis horas o coração bate com
-Em dezembro do ano passado, esta Cas_a aprovou, pela
menor rapidez e a pressão arterial começa a baixar, normali~
unanimidade dos presentes, a Resolução n" 94, de 1992, que
zando~s_e em trinta dias. Após 12 a 24 quatro horas, os pulmões
proíbe o uso do fuino e seus derivados no recinto do plenário
já funcionam com mais eficiência e o excesso_ de monóxido
do Senado, estabelecendo no seu parágrafo único o seguinte:
de carbono é eliminado do corpo.
"A qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do plenário;-,.
Durante esse dia, serão também divulgados métqdos e
O projeto que origiriori -eSsa re-Solução teve a assinatura
técnicas para orientar as pessoas que desejam abandonar o
de 71 Senadores, que faço questão de aqui citar nominalmente,
vício, entre eles, a recomendação: evite ambientes freqüen~
porque também são co~autores da citada proposição, cujo
tactos por fumantes._
·
mérito é proteger a sa'úde dos que aqui trabalham e visitam
Sr. Presidente, segundo o an;igo publicado_no Jornal do
e também dar o exemplo antifumo ao País.
Brasil, n.a edição_ de domingo último, a Organização M~ndial
São os seguintes os Senadores, além da minha assinatura:
de Saúde alerta que o cigarro é responsável por três milhões ·
Jutahy Magalhã~s; Chagas Ro9rj.g~es, Jonas Pinh_eiro, Aureo
de mortes por ano no mundo, das quais 30% nos países em
Mello, Maurício Corrêa, Elcio Álvares, José Eduardo, Albano
desenvolvimento. Este número, permanece"rido a situação, deEranco, Humberto Lucena, José Paulo Bisol, DiiCeu-camei~
verá passar para sete milhões anuais nos próximos 20 anos.
ro, Coutinho Jorge, Francisco Rollemberg, João França, M_agNa realidade, estamos lidando com u_ma verdadeira catásno Bacelar, César Diã.s, lrapuan Costa Júnior, José Fogaça,
trofe .social que, lentamente.. vai djzímando _suas vítimas e
Nabor Júnior, Mauro Benevides, Meira Filho, Alexandre Coscausando, também, enormes. prejuízos aos diversos países e
ta, Flaviano Melo, Márcio LaCerda, Epitácio Cafeteira, Carlos
à própria humanidade, pois interfere diretame.nte no processo De Carli, Marco Maciel, Valmir Campelo, Dario Pereira:,
genéticO e na gestação.
_~
___ .
José Richa, Ney Maranhão, Lucídio Portella, Onofre Quinan,
A Organização Mundial de Saúde, n_este ano, atualiza
Esperidião Amiri., Wilson Martins, Júlio Campos-; ROnaldo
seus dados quanto aos males do fumo: 90 a 95%_ de cânceres
Aragão, Raimundo Lira, Mário Covas, Teotónio Vilela Filho,
de pulmão, 45 a 50% de todos os outros tipos; 75 a 80%
Rachid Saldanha Derzi, Gerson Camata,-Louremberg Nunes
de bronquites cróriicaS e enfisc!ffiaS e 20 a·zs% das mortes
Rocha, Eduardo Suplicy, Garibaldi Alves Filho, Divaldo Su·
por doenças cardiovasculares, e um dado importante para
ruagy, Jarbas Passarinho, Nelson Cai"neiro, Beni Veras, Pedro
os que não fumam e não se preOcUpam côni O cigarro: a~eitta
Simon, Júnia Marise, Nelson Wedekin, Josaphat Marinho,
de 30 _a 35%__ o risco :de o~ não~ fumantes contraírem. éâ_nçe_r
Cid Sabóia de Carvalho, Enéas Faria, Mansueto de Lavor.
de pulmão pela freqüêhcia éo'nsfàrl'te a- ambientes poluídos
Ronan Tito, Lavoisier Maia, Fernando Henrique Cardoso,
pelo fumo, que entre suas vítimas ainda desenvolve a leuceAmazonino Mendes, Hugo Napoleão, Darcy Ribeiro, CarlOS
mia; O Càncei' de boca, laringe, esófago, rins, ~exiga, pâncreas -Patrocínio, José Sarney, Ruy Bacelar, Antônio Mariz, Guie colo do útero, e também as rugas nas mulheres e a impotência
lherme Palmeira, Levy Dias, Amir Lando e João Rocha.
sexual nos homens.
Sr. Presidep.te, ao tempo do antecessor de V. Ex~, o
O Presidente da Sociedade Internacional Criança SOrriso
eminente Senadoi- Mauro Benevide_s, soli~itei a providência
alerta: HO fumo muda ã toi-lalidade do esmalte dos dentes,
da confecção de placas indicatiVaS- dessa proibição de fumar
inflama a "gengiva, causando Ooença:s periodontaiS e provocam
no plenário a sereni colocadas em lugares estratégicos, vísã.õdo
mau hálito".
ipfoi'mar, principalmente, às pessoas que não tém conheciSe- isso não" b-astasse, Sr. Presidente, ainda teríamos um
mento _dessa Resõlução.
outro argumento baseado em conclusões ·da própria Organi~
Vez por outra, Sr. Presidente, tenho pressentidÕ umas
zação de Saúde das Nações Unidas de que a cultura do fumo
fi,lmacinhas que parecem provir, Deus _I_lle perdoe a dúvida,
é antiecoJógica, pois os seus tratos culturais e1p.pobrece o solo,
dos lados das galerias da direita e também daesquerda, o
utilíza grandes quantidades de agrotóxicos_ e consome muita
que, se for proveniente de cigarro, charuto ou cãchimbo, conlenha para o processo de cura das folhas.
traria, frontalmente, a decisão dos Senadores consubstanciada
na Resolução do Senado _da República, além de prejudicar
Segundo a Divisão de Educação do Pró~Oõ.co, -orgão do
a saúde de todos os que freqüentam e visitam este plenário.
Ministerio da Saúde, somente em 1988~ fóram queimadas 526
Portanto, St. -Presidente, peço a V. Ex~ interCeder junto
mil árvores para se produzirem 158 bilhões de cigarros.
à Diretoria-Gera_l da_Casa, no sentido de que a- Subsecretaria
As cifras do tabagismo são siMplesmente fantástiCas, prinóe Engenharia, onde se encontra há vários meses o processo
cipalmente na destruição- que provoca no meio ambiente e
de execução das referidas placas, agilize a sua· confecção e
na ~aúde pública.
00
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providencie afixá-las nos lugares determinados para que se
faça cumprir o dispositivo regimental e a decisão~unânime
desta Casa e dos 71 Senadores que subscreveram o referido
Projeto de Resolução.
•. .
E finalizando, solicito também a transcrição, com o meu
pronunciamento, dos seguintes artigos publicados no Jornal
do Brasil, edição de 23 de maio corrente, na coluna Saú_de
e Medicina: "Não ao Fumon e "Fumar é hábito antiecológico,..

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Jornal do Brasil -domingo, 23-.5-93
FUMAR É HÁBITO ANTIECOLÓGICO:
Além de darulkar solo, cigarro polui ar e provoca fogo
Além de todos· os prejuízOs que traz à saúde, o-fumo
é um hábito antiecológico. O -princip3.1 dano ambiental causado pelo cigarro é o desmatamento, feítO ·com dua_s_ [m.alidades:
limpar a terra para o plantio e produzir lenha para oS fomos
onde se curam as folhas do tabaco.
"A cultura do fumo empobrece o solo, que passa a- ser
usado apenas para o plantio de eucaliptos", condena -a- chefe
da Divisã<n:le Educação do Pro-Onco, Vera Luiza da Costa
e Silva. Ela conta que 50% da_ lenha usada no Rio Graride
do Sul é de mata nativa. Além disso, o tabaco exige o uso de fertilizantes químicos
e agrotóxicos em gtandeS quantidades, causando doenças nos
agricultores. "Em 70% dos plantadores de fumo do vale do
ltajaí (SC), foram encontrados altos -níveiS de agrotóxicos",
exemplifica.
Para obter a lenha usada na cura (secagem) da folha
do tabaco, queimam-se muitas árvores -uma· para cada 300
cigarros produzidos. Outras tantas árVores são empregadasna fabricação do papel para a manufatura do cigarro. Só em
1988 foram qileimados526 milhões de árvores para a produção
de cerca de 158 bilhões de cigarros.
· ·
·
·
Segundo a OMS, o cigarro é a maior fonte de poluição
ambiental doméstica: aó fim de um dia de trabalho em ambiente poluído por fumaça de tabaco, os não--fumantes podem
ter respirado até 10 cigarroS. A fumaça é o poluidor· do ar
mais prejudicial que- se conhece porque as pessoas passam
80% de seu tempo em: ambientes fechados. Mas ós estragos
provocado_s pelo fumo não param por aí: cerca de 15% a
25% dos incêndios, em todo o mundo, são causadosporpontas
de cigarro.
·
_
Desintoxicação posso a passo
·
- Após duas horas sem fumar, a nicotina já nãO circUla
no sangue.
_
-Após seis horas, o coração bate com menos rapidez
e a pressão arterial começa a baixar e fica :il.Ormal 30 dias
depois.
-Após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam com
mais eficiência e o ·excesso- de- monóxido de carbono é elinii~
nado do corpo.
-Depois de dois dias, você já-~se ·sente maiS-limpo,
com olfato e paladar mais apurados, percebendo melhor os
cheiros e degustando melhor a comida.
-Mais alguns dias sem fumar e os cílios dos brônquios
começam a se recuperar, passando a limpar os resíduos que
o cigarro deixou nas vias respiratórias, expulsando-os com
o auxílio da tosse. A recuperação- total dos cílios se dá em
torno de três meses após o abandono do víc_io_.
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--Três semanas depois você vai notar que já não é tão
difícil fazer exercício físico.
- Após dois meses sem fumar o sangue flui mais pelo
corpo, você sent~ que tem mais energia e que a capacidade
físicit melhorou.
- -No fim de três meses, a função pulmoriar mOstra melhora e, no caso do homem, nonnalizam-se a quantidade e
a qualidade do esperma.
-_Após um ano sem fumar, o risco de morte por ataque
cardíaco terá se reduzido à metade.
..... ~_----=--_Após cinco anos: esse risco já é igual aõ apresentadO
pelas- pessoas que nunca fumaram .
.·Fonte: Pró-OnCo/Ministéiio da Saúde
· __ Reá~ do o~o sem rucotina
- Irritação e mudança de humor
Procure se distrair, fazer coisas de que gosta. pivirta;se,
Programar exercícios físicos, sobretudQ praticando seu esporte
preferido, é uma boa providência.
-Falta de concentração
É- um sintoma coinum em quem pára de fumar, mas
desap_ãi:"ectfcon~: o .tentpo. 7

- lnsôrua
Uma opção é fazer ·uma caminhada antes de deitar. Alguns ex-fumantes adonnecem após tomarem leite quente ou
chá de camomila. Evite tomar remédios para dormir.
~Tosse

Caril a recuperaÇão dos· cílios dos brônquios, o organismo
passa a expulsar as substâncias nocivas que se acuq~ularam
nas vias respiratórias, oa época que a pessoa fumava. Não
e vi~ tossir. A t9sse permite que os pulmões se limpem. Ela
cederá espontaneamente quando não for mais recessária.
- Indisposição gástrica, diarréia ou prisão de ventre
É preciso adaptar sua di~ta ~s alt~raçõe~ q~e ó organismo
está apresentando. Em poucos dias, seu aparelho digestiVo
voltará ao normal.
- Ganho de peso
Ao contrário do que se imagina, não· é um problema
que ocorre com a maioria- dos fumantes.- Prepare-se para abandonar o fumo adotando uma dieta balanceada, pobre em gord~ras e açúcares e rica em verduras, legumes e frutas frescas.
Molhos, doces, bolos, massas, chocolates e álcool devem ser
evitados. O suco' de frutas deve entrar no lu_gar 4o~ ~fé ou
chá. Não coma mais- dO Que COStumava Comer ailteS.
Fo•te:

Pró-Onco!Mlni~térlo

da Saúde.

Jornru do Brasil- domingo, 23-5-93
Sat!de & Medicina
NÃO AO FUMO
Cigarro é causa de 3 mUbões
de óbitos por ano, no mundo
Alicia Ivanlssevicb
No dia 31, pense duas vezes antes de acender uma cigarro.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) convoca os fumantes
a 24 horas de abstinência no Dia Mundial sem Tabaco. As
razões para aceitar o convite estão nas estatísticas divulgadas
recentemente pela OMS, sobre os danos causados pelo tabagismo, que assustam qualquer mortal.
O fumo é responsável por 3 milhões de mortes anuais.
Um terço em países em desenvolvimento, onde o consumo
de cigarros per caplta cresceu mais de 70% em 25 anos. Três
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quartos dos 2 milhões de mortes causadas pelo tabaco no
Primeiro Mundo ocorrem em homens.
A contar pelo aumento progressivo de mulheres fumantes, a OMS espepra que as estatísticas ultrapassem o número
de homens na próxima década. A entidade estima em sete
milhões as mortes teladooadas ao fumo, nos próximos 20
anos.
Riscos- Pesquisas confirmam que os riscoS para os fumantes são maiores do que se pensava: no mínimo, um terço
e, provavelmente, metade dos fumantes morrerá por causa
do vício. Segundo a OMS, entre os homens dos países desenvolvidos, o tabaco é responsável por 90% a 95% de cânceres,
de pulmão, 45% a 50% ~de .todos os cânceres, 75% a 80%
da bronquite c;qn,iça, primária e enfisema p~l~onar e 20%
a 25-% das mortes por doenças c3.rdiovasculares. Essas propor~
ções são inferiote_s___para··as' timlheres porque, ·entre- elas, o
vício foi ihaugu:rã.do mais tarde.
' '
Mas? coni o aumento progressivo do consumo, os índices
também tendem a crescer: 75% das mortes por câncer de
pulmão já são atribuídas ao fumo e a expectativa, até 1995,
é de que se chegue aos 90%. O Cigarro também é responsável
por problemas respir.atórios, úlcera péptica e- complicações
na gravidez.
.
- --- . · _. · _.
GeitiuiteS qúe' ftiniam exJ>Oein-se a maior riSCo de ter
abOrtoS 'eSpOntâneos, fetos prematuros· e recém-nascidos de
baixo peso. O vício durante a gravidez pode também levar
a criança a morte súbita na infância e afetar o-desenvolvimento
físico e intelectual.
Fumante passivo - Dados da OMS apontam aumento
de_ 30% a'35% nO·risco de desenvolver câncer de pulmão
em: ~ão-fumantes q'ue se expõ~m constantemente à poluição
ambiental· por tabaéo. Tambén'l. no· fumante passivo, ·a ríscO
de morte por doenÇas cbrorlarianas ·ezs% maior. Filhos de
pãis lliihàTites apre-sêiifaíri m·ais- prOblema_s respiratório~, _
' O túm.O teni OutrOs 'alVos. PrOvoca leucemia e câncer
na boca, laringe, faringe, eSsôfago, rins, bexiga, pânc:feas e
colo do útero. O odontopediatra Leopoldo Ferreira, Presidente da S_ociedade Internacional Criança Sorrisõ-, alerta para
problemas na boca. "O fumo muda a tonalidade do_ esmalte
dos dentes, inflama a gengiVa, causando doenças periodontais
(em volta dos dentes) e provoca mau hálito."
c

~ ~ OSR •. PR~SIJ;JEN;f)'; (Ch:igasR9diigues) --Concedo
a palavra ao nobr~ Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, está nas manchetes dos jornais de hoje a
presença de prefeitos de vários setores do Brasil, de vários
rincões -em Brasília, feóriidos effi defesa das verbas destinadas
às suas municipalidades pelo orçamento. Sr. Presidente, no_ momento em que o Brasil atravessa
uma das suas maiores crises eci:>ilômícas, quando o desemw
prego e a fome assolam o nosso País, de Norte a Sul, de
Leste a Oeste, há de se registrar a importância da presença
dos prefeitos mUnicipais, aqueles que, em primeira instância,
atendem às necessidades básicas das suas cidades, em defesa
dos seus recursos"-_
Sr. Presidente, muitas vezes nos perguntamos C()rnO aquew
les que, no momento, se encontram à frente do Executivo
estão conseguindo sobreviver e administrar seus municípios.
A imprensa tem dado ênfase a propostas do Governo, sobretudo na área da saúde, referentes à implantação e municipalização do SUS. Sabemos que os empresários da "indústria
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da doença" lutam com todas as armas, coagem governadores,
no sentido de reagir contra essa medida salutar.
Municipalizar os recursos da saúde significaria transpa-

rência, significaria fiscalização, por paite da sociedade, da
utilização das verbas alocadas à saúde preventiva e à manutenção de hospitais que realmente atendem às primeiras necessidades da população. Assiste-se, no entanto, à luta surda
no sentido de que continuem prosperando os "industriais"
aos quais me referi.
-Anteriormente, Sr. Presidente, Srs. Seiladores, Deputados Estaduais eram industriais da construção. Hoje. ultrapassada, essa prática deu lugar à guerra pelos recursos da
saúde do povo brasileiro, o que é lastimável, lamentável e
condenável por todos nós.
Sr. Presidente,_ no momento em que os prefeitos aqui
se reúriem, é oportuno falar para- toda a Nação brasileira
que muitos governadores estão manipulando o Orçamento,
tirando verbas colocadas e defendidas por ~arlamentares para
municípios, riO sentido de transformá-las em verbas estaduais.
Trata-se, na melhor das hipóteses,.de intervenção na municipalização e, na pior delas, de manter os municípios mais
pobres e mais dependentes do poder estadual para as manipuJaçõ~s políticas.
No_ momento.em que a Nação brasileira exige ética e
transparência, associamo-nos aos prefeitos municipais no sentido de defender a municipalização e alertar o MiniStério da
Fazenda sobre a exi~tência de tais articulações. Hoje, os municípios dispõem de mais recursos graças .a ~ma das mais sábias
decisões do Constituinte de 1988.
_ Não é possível haver administradores a longa distância.
Imaginem se o Governo Federal resOive_sse interferir nas decisões dos governos estaduais: estaria atropelando a ordem consti.tl,lqiQQ't-1, além de~ ~star contrib_uind,a_ para o aumento· dos
dç~vi_Qs_ P,as verbas_que engrossam os recursos das empreiteiras,-alijando-se, cada vez mais, das necessidades de cada
cidadão brasileiro. É um desrespeito à cidadania, às conquistas
de uma Constituição que nem sequer conseguiu ser regulamentada nos seus artigos mais avançadqs, nas _conquistas mais
significativas da soc;i.;;dade brasileira. ,
Q1,1eremos alert&r os companheiros _do Senado e do Congresso brasileiro no sentido de que a sociedade tem o direito
de ·participar e conhecer o destino dos recursos que_provêm
dela própria. Não podemos continuar aceitando a interferência de governado_res ou ~-'? Govern:o .Federal riaquilo que
desconhecem.
O Congressista brasileiro é criticado por defender r~ur
sos aos municípios. Quando se concretiza a destinação tão
esperada, cria-se, na população daquele local, expectativa em
relação à construção das obras de maior necessidade. Depois,
mesmo tendo sido alvo de insinuações e_ críticas, ·o parlamentar
vê dissipar seu esforço e a esperança do seu povo.
Quem, mais do que o político, que visita suaS bases,
poderia conhecer as necessidades emergencíais de cada região?
Quero registrar, Sr. Pre_sidente, que Brasilia está rece~
bendo a visita de prefeitos, que vieram para reuniões e encontros mediante os quais lutarão por suas municipalidades, como
um dever, como um compromisso, sobretudo como um alerta
para que se cumpra a Constituição. Há de haver o esforço
deste Congresso nos,entido de que seja viabilizada a municipalização da saúde e de outras prioridades. A regionalização
da merenda escolar, por exemplo, que já é lei, ainda não
se efetivou de fato porque alguns governadores alegam falta
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de estrutura para confeccionar a merenda. Em decorrência,
prosseguem os benefícios a grandes produtores e intermediários.
Não se pode aceitar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
argumento de que nos municípios brasileiros não existem os
insumos básicos para a preparação ôe uma merenda a uma
população que ali reside, ainda mais quando temos notfciãs
do apodrecimento de gêneros em annazéns do Governo.
Recentemente, o.Govemo Feder~l se dispôs a doar aos
estados o feijão que se encontrava no Paraná. O que ocorreu?
Os estados que receberam o produto pagaram pelo frete um
preço mais _ele.v~do do que o que teriam pago para adquiri-lo
nas localidades em _que_ é produzido. É necessário hayer {Q-.
menta à produção nos locais onde essa mesma produção será
consumida.
O Brasil optou-- 75% do nosso transporte é- feito por
rodovias- pelo transporte mais caro, Q rodoviário,-não obstante o fato de a grande maioria dos nossos rios serem navegáveis e de contarmos com estradas d~ ferro que poderiam ser
recuperadas, incrementando um meio de transporte abandonado pelo modismo das rodovias.
Por todas as ra:Zões,' volto a dizer: urge que- todOs rios
una111os em torn'o çla municipalidade, da moral e da defesa
--dos inte-resses dos çiQadãos brasileiro!;i .. ~ .
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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isso, ·cassado pelo regime ditatorial de 1964. Eu 5empre fui
admfrador e seguidor fiel da linha política de meu sogro,
pois nossas convicÇões políticas tinham profunda identidade.
Essa posição atraiu sobre meus negócios a perseguição mais
implacável do regime militar. A nossa empresa chegara, então,
a 116 toneladas de gás para a distiibuição: Pois bem·: tie 1964
a 1972 sua quota não se ampliou em um s6 qutlo. Permaneceu
rigorosamente congelada por oito anos, enquanto concorrentes de origem multinacional obtinham ãltas quotas e favores,
para nos aniquilarem.
Em 1966, já lutava n·o BraSil por uma via de reconstitucíonalização. Nascia o glorioso MDB- Movimento Democrático
}3rasileiro - , sem outra preocupação senão a de articular
todas as forças políticas· brasileiras que estivessem dispostas
a reconquistar o eStado de ·direito democrático para ·o País.
Em Goiás, ingressei neSSa arriscada trincheira; com Mauro Borges, íris Rezende e_ tantos outros bravos goianos. quantos que jamais saíram do anonimato, mas permaneceram,
sempre, servindo às mais altas causas do País, em muitos
dos partidos hoje organizados na legalidade que o MDB e
a cidadania brasileira conquistaram, com sangue, suor e lágrimas, plagiando o grãnde estã.dista inglês._ ,
Primeiro, no MDB e, depois; no PMDB~ em cujas fileiras
continuo firme, nunca me desviei do comportamento político
-do primeiro instante. Não dou trégua a vendilhões da Pátria,
e· nos -recentes e ·negros episódios da História brasileira, que
culminaram com o afastamento de- um presidente corrupto
e entreguista, estive, desde o primeiro instante, ao lado das
_forças da cidadania, para se reconquistar à ética "no exercício
do poder.
· N-a Vida empresarial, rriinha empresa também 'reSistiU.
Não se tornou testa-de-feiro de multinaci0niü 1 nein' se CurVou
ao cartel do setor, por estas formado, .contrÇl jnt~tes~t:;s Qr~rsi
leiros. Disputa hoje a empresa 5 ,Z% do mercaPo Qrasileiro .
e, portanto, há várias outras abaixo do seu desempenho. Teria,
as?im, inter_esses em assegurar-se da fatia do .l!lercac;Jo conquis~~da, através ~e meios menos éticos, jã ilâo sendo Il).ais uma
empresa nanica.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo.
a palavra ao nobre Senador Irapuan Costa Júnior. (Pausa.)
s: E~ não está presente:
:,
. _._ ·
. é~mcedo: a palav-~a ~o' Sr. Senador Oito{re Quinan,
Q SR. ONOFRE,QUINAN (PMDB -,_GO. Pron_uncia
o seguinte Piscurs9.)-:- Sr. Preside_nte, Srs. SenaçiorÇ!S, o_l_l<?mem ,p_úblico deve ter uma marca, um Teferencíal sóUclo pelo
qual passa a ser entendido pelos seus interlocutores mais ditetos e pela cidadania em geral. Tenho eu, há muito· tempo,
a minha marca. Não a'construf com agêricias de publiddade,
nem com assessoria de marketing políticO ·ou coisas dà espécíe~
Construi-a cOm mjlitânçi~ coerente, quer como empreSáriõ;
quer como político, de modo a ter uma cara só, um,a palavra
M~.-!
.
,
,
..
só, até porque, desde menino, na leitura do Evangelho, aprenMantém-se fie"! a suã postura de defender, antes de. tudo,
di de que seja o falar sim, sim e não; não, porque o- que
o consumidor brasileiro, o cliente, seu capital mais ii:nportante,
passa disso provém do diabo.
a despeito de, com isso, abrir as s1,1as defesas à concbrrênci;:t
Para ~e manter coerente, paga-se, muitas vezes,_ alto predas menores.
__ -,,
_, _. _____ . _
_____ -, ~ ____ _
ço. Tenho-o pago sem destemor e sem permitir que me dObrem
Hoje, o cartel do GLP tenta: OUtra vez, engessai- aS posia cerviz_, seja pelo en~nto, seja pela força.
ções das companhias, num ·desrespeito insano às próprias leis
, ~orem janeiro de 1957, quando Brast1ia ainda _era sonho
de mercado, que seus patrões tanto defendem, para impedir
e Goi~ Conhecido no Brasil como sert~o,__ que iniciei -em Aiiá- - qualquer avanço significativo das empresas menores do setor.
polis um negócio pioneiro, tido por muitos corno temerário,
- Levanta-se a questão da conservação dos botijões.
no ramo de distribuição de gás de_ cozinha. Era um negócio
Ora, isso é um problema de cada empresa. É o ónus
modesto, arriscado, de.estreitas perspectivas, num estado emido negócio, t_Eansferir isso ao conSumiâor que não queira ti"o- ·
nentemente rural, pouco povoado, distante dos grandes cencar um bem físico por um papel sem valor é e.sbulho puro
tros.·
'
··e simples: Principalmente porque encarecerá o preço do gás
Brasilia, porém, fez-se realidade pela vontade indomável
·
de cozinha em aproximadamente 25%.
do Presidente Juscelino. E realidade imponente, que se reflePor tais razões, tenho me posicionado firmemente contra
tiu no Estado de Goiás de forma determinante, colocando-nos
essa tentativa de roubar o pobre. Sou contra tirar o vasilhame
no mapa do ecúmeno brasileiro e tornando meu negócio dia
de_ gás da propriedade do cons.umidor, para amarrar este a
a dia mais próspero. ·Em 1962, já me tornáni côiicessiónário
um fornecedor exclusivo, não se importando com que qualiautónomo de uma companhia distribuidora de OLP, distridade seja o serviço prestado pelo priVilégio senhor do mercado
buindo então oitenta toneladas desse produto.-~cativo.
Genro de um combativo parlamentar, o Deputado Paulo
Se gente burra não" sabe encontn;tr ou~ra soJuç_ão para
Freire de Araújo, de saudosa memória, dedicado às causas
atender às particularidades dos contratos de concjessão, azar
populares e estritamente fiel aos intere-sSes de seu povo mais
deles! Que não se intrometam na questão! Agnra, penalizar
humilde, defensor intransigente das reformas de base C:· por
o povo, o consumidor, por incompetência, eu não admito.
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Resistirei até o'último alento.

Por que não cuidam de alguns problemas gravíssimos,
como é o ca~o da operação .de engarrafamento de gás?
Essa operação, que é relativamente simples, exige, entretanto, altos níveis- de segurança, pelos riscos que acarreta,
não apenas a patrimôni_o_s, mas, princiPálriiente, a vidas humanas.
O Sr. -PedrO Teixeira- V. E-x~ me púriiite tirn aparte?
O SR. QNOFRE QUINÁN- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Pedro Teixeira - Nobre Senador Onofre Quinan,
temos aSsistido, nesses dias, através-de publicação na imprensa
-e. agora, ·coroando esse comp-ortamento, através-do brilhante e corajoso ptOiH.fflCiamenfo que profere neSla- Cãs~a
-,a postura de V. Ex' e de sua empresa, o que, na verdade,.
só vem afirmar sua ti"ajetória de homem público~ com um
compo-rtamento político fncensurável, com uma vida realmen~
te dedica~a à defesa da pequen-a-e média empresa e da região
Centro-Oeste; E quando V, Ex~ tem aqui, na verdade, um
posicionamento corajoso-em defesa do consumidor;·contra
os cartéis que _querem asfixiai" a pcqliêna ac·m·éctra empresa,
sem soluções inteligentes, _e sim pela pressão e.força do seu
poderio económiço.. Quero, nesta assentada, me congratular
com V. Ex•, e postar-me, também, a latere dessa mensagem
que vem comprovar, única e exclusivame-n-te, que _o ..Senado
tem na pessoa de V. Ex• um homem altivo, que não se curva
diante das investidas daqueles _que, pretensamente, pensam
que têm mais força, e querem asfixiar a pequena e a média
empresa brasileira. Quero me-congratular com v. Ex• ,__Rarahenizando-o e fazendo votos para que c<:!ntinue nessa luta, nessa
jorna_da, po~que V. Ex~ n~o está $QZiiJhQ, e.~o se_u_lado.estão
os anseio$ Po povo brasileiro. Me'-'s parabéns a V. Ex~

e

O'SR. ONOFRE QUINÁN - Agradeço o aparte de V.
que, sem- dúvida alguma, enaltece meu pronunciamento,
__
e a solidarÍedade do ilustre companheiro desta Casa.
Cóntirú.iãndo, Sf. Presidente:
Duas condições são essenciais- à seguranÇa: local adequado, que, em casos de sinistro, não envolvam riscos de atingir
áreas densamente povoadas ou com alto potencial de perigo,
e nOrmas rígidas s·obre· os equipamentos e inanuseio, para
impedir que falhas humanas ou equipamentos ma{ conser..
vades provoquem desastres. -·
···
· · ··
Pois bem, o que se engarrafa de gás sem um mínimo
de observações desseS cuidados é inimagináveL Uma imensa
falta de· responsabilidade de tanta gente, que poderá ·causar,
como já causOu muitaS Vezes-, imensas c irreparávc_iS. tragédias.
E nunca se encontram os responsáveis!
EnvOlvem, agora, meu nome e o de minh_a empresa com
uma suposta irregularidade-na questão dos fretes equalizados.
Que 'itregularidade é essa?
D trâ.tam-ehto dado à questão é uniforme a todas as empresas, e em-relação a áreas inteiras, não a muriicípibs iSOlados.
Se há uma "farsa dos fretes", a farsa não é dos concessionários.
Será que pretendem me amedrontar? Perdem seu tempo!
As matérias que veiCUlaram por aí não condizem com minha
marca. Podem nelas colocar minha foto, não minha cara!
Esta e a cara de um homem combatente e de brio. Os
que me conheCem sabem disso; os que-não, que-me procurem
conhecer.
Muito obrigado! (Muito bem!)
Durante o discurso do_ Sr. Onofre Ql.Jinpn,_ o Sr.
Chagas Rodrigues, }9 Vice-Presidente,_ deixa a cadeira
Ex~.-
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da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Dirceu Carneiro _ Marluce PiritO· :.._ Ney Maranhão_ Onofre
Quírian ...,.,_Teotdriio Vil~la Filho.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em sessão
anterior, foi lidQ o Requerimento no:> 490/93, do Senador Esperidião Amin, solicitando, nos termos do art. 43, inciso II,
do Regimento Interno, seja considerado ·como licença autorizada o 'dia 21 do mês e:m curso, quando esteve ausente dos
trabalhos da Casa, erh viagem pelo i:ilterior do Estado de
Santa Catarina.
O reqUerimento deixou de ser votado naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a. licença solicitada.
~ O SR. PRESIDENTE (Humlierto Lucena)-:_ Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo:> SecretáriO.É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 495, DE 1993
Nos termos· do art. 281 do Regirn~il~o- Int~rno, requeiro
dispensa de interstfciÇ> e prévia distribll;ição de avulsos para
o Parecer no 157, de 1993, da Comissão Diretora~ apresentando
a redação final do Projeto de Resolução Il 9 33, de 1993, a
fim· de que figure na Ordem do Dia da SesSão seguinte.
. . Sª-la das Sessõe_s,- 25 de maio de 1?93.--:- Elcio Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucéna) -:-Aprovado
o reqt~:er!ri:J~nto, o projeto a qUe se refere figurará nã Ordem
do Diã. -da próxima sess_ãQ<
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a
mesa, co'munlcação que será lida pelo 19 Secretário.
É lida a seg~inte
Brasília, 24 de maio de 1993.
Senhor Presidente,
Nos termos do ã.rt. 39, alínea a,do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência autorização
para ausentar-me do País, no período de_ 29/5_ a 26/6, com
intuito de participar da 80~ Conferência Internacional de Trabalho, a realizar-se nOS dias 2 a 22 de' junho em Genebra
-Suíça.
._
Aproveito a oportúnidade para reiterar os votos de elevada estima e consideraçãO. -Senador Mansueto de Lavor
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O expediente lido vai à public~ção.
Esgotado o tempo- destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 61 Srs. SenadoreS. Passa-se à

ORDEM DO DIA
-1,.Vataç_ão, e;n, turno únicO"" ,do Projeto dt'; Lei do
Senado n9 40, ,de_ 1992 - Complementar, de autoria
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do Senador José Eduardo, que regulamenta disposie repercutira no Brasil, a partir de 1873, arrastado_ numa camtivos constitucián'ais que ·enUnciam normâs ·sobre os - panha livre-cambista, de que se fizera arauto o alagoano e
notável publi_ci_.sta que era Tavares BastoS, ·com as-s\lâS famosas
pagamentos pelo Poder Público a seus_ fornecedores
de bens e serviços·, assim como_a exécUtQre$ çi~ _obras,
Cartas do ~qli~4rio ..~ra u~ mo.~ent<? _em que a modernidade
se alimentava com a imita,ção dos modelos c:l;a Inglaterra, com
e dá outras providências, tendo,
as casaCas importadas de Londres, para .o orgulho dos peralPareCeres sob il"'s 266 e 369, de 1992, da Comissão
vilhos.
-de Assuntos Econômicos, 1o pronunciamento: faQuando, não havia muito, e~i~tira no Brasil, um filho
vorável ao_ Projeto·, com Emendas que apresenta de
do Rio Grande do Sul: Irineu Evangelista de -Souza. futuro
n~s 1 a 3- CAE; 29 pronunciamento: contrário às EmenBarão e- Visconde dé Mauá, à frente da indústría-dê cOnstrução
das oferecidas perante a Mesa.
naval, produzindo navios, nos estaleiros de Ponta de Areia,
A discussão_.da matéria foi encerrada n_a-sessão.or.Oinária_
em
Niterói. Fora com a colabQrctSáO çle atuante :M.ari_nha Merde 4 do corrente.
cante que o Brasil conseguira vencer as iiriensas d,iti_culdades
·sobre a ffi~s~. ~eq:uerimento ·que Será lido pelo Sr. 1~
de uma _guerra, como a do Paragua~. travad~ em regiões distanSecretário.
tes de seus centros de produçãç:> ~ de- sUaS cidadeS litorâneas.
É lido e aprovado o seguinte
Abertos todos os portos a conçorrenci:;t _C$tr:;~.oge_ir:a, acontecera o que ·se devia esperar, com o desaparecimento de nossa
REQUERIMENTO N• 496, DE 1993
Marinha Mercante e a falência do_s_ estaleiros de Ponta de
Nos termos do_art. 315, § 1", combinado com_o art. '279,
Areia, sem falar na venda O_u transferência de navios, que
alínea·a·, do Rcgim.eilt_o Interno, requeiro adiamento da votajá -recomendavam a capacidade ~ndustria_l dos brasileiros. Com
ção do Projeto de Lei do Senado n' 40, de 1992-Compleo sacrificio de indústria nas_c~nt.e, em face de COJ;lcorrentes
mentar, que regulamenta dispoSitivos constitucionais que
mais bem aparelhados.
enunciam normas _sobre os pagamentos pelo Pod_er Público
Essa foi a sitLiação encontrada pelos senadores e deputaa se_uS fornececlor~s de; bcns._ç scrviç_q~, assim com,o a e~ec;u
dOs, eleitos para- a Assembléia constituinte de 1890. Um de
tores de obras, e dá outras providências, a fim de_ que sobre
seus me_mbros, o Deputado Tomàz _Delfina, representante
ele seja· Ouvida a COmisSão de ConstituiÇãO, Justiça e Cidado Rio de Janeiro, registrava que, eritre Os mil navios que
dania.
·
haviam entrado no porto do Rio, apenas 40 eram de nacionaSala das Sessões,
de maio de 1993 . .:..:..::~senador César
lidade brasfleira. E como não havia nenhuma dúvida quanto
Dias.
ao desaparecimento da Marinha Mercante Brasileira, surgiu
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado
e impôs-se na Constitu_inte de 1890, um ipo_vim~ç_to_ no seNido
o requerimento, o- Projeto de Lei do Senado n~ 40, de 1992,
d_a resta_u_ração da Marinha Me.rcantt;: :Srasileira,, an.iq4ila,da
complementar, vai ao exame da Comissão' de Constituição,
pela economia de mercado. E .quem estava na vangUarda desse
JuStiça:e_ Cidada~i.a:
- -·movimento? Um oficial das Força·s Atroadas, João _Batista
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 2:
da Mota, autor de uma emenda em que o segundo signatário
era o Deputado fluminense Nilo Peçanha. Não sei' se o autor
Votação, em turno único-, do Requerimento n9 216,
da emenda teve a preocupação de procurar adesões. o·ceito
de 1993 do S.enador Magno Bacelar'· solicitando, nos
é que sua emenda teve_ a assinatura de 125 constituintes, numa
termos ;egitnentais, a transcriçãó nos Anais do- ~enado
assembléia de 228_ ám-stitúintes, o que assegurava Sua aprovado artigo Intitulado "O Uoyd Brasileiro no Pelourição, num tempo em que as assiná.turas não se restrülgiam
nho", de autoi-ia do es.critor e jornalista Ba_rbos_a_Lima
apOiar a apresentaçãO dos ptojitos.; m·a!i já significavam
'sobrinho, pubficado no Jornal do Brasil, edição de
compromisso_s. Era a_certeza de sl).a aprovação, numa:-~s~em
7 de març_o_ Qo çqrrente ano.
bléia em que estavam presentes 43 milita~:e.s; alguiJ.s Q.e:; gr.ande
Em votação o requerimento, em turno único,
influência na corporação, como era o caso de FlQ.iianO P.eix;o_to
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer e de outros, que vinham aureol_ados pela atuação na Guerra
sentados. (Pausa)
do Paraguai. Entre ·os ci\iis, poderia ser· apOritado Epitácio
Aprovado.
Pessoa, que iniciava brilhante carreira política. A Marinha
Serã feita a tr'ansCrição·solicitad~.
de Guerra figUr-ãvã- na- defesa da medida, com os comra-alÉ a s,egutnte a matéria cujâ_-transCrição é solimirantes Wandenk.olk e Custódio de Melo. E a medjc{a que
se sugeria era incluir,
teXto da-COnstitUição, qUe a navecitada:
gação de cabotagem sedá feita- põl- riãVios nacioriãis. Como
O LLOYD BRASILEIRO
parágrafo único do artigo 13, que estabelecia que "era direito
NO PELOURINHO
da União_ e__ _dos_ Estados__ legislarem sobre a viação fçuça,
Barbosa Lima Sobrinho
e que a navegação interior se-rá regulada ·por-lei féderaL"E
Não terá começado o suplicio do Lloyd B_rasileiro com
a le_g~slaÇão já irifpünha que, para ser considerado nacional,
a utilização de_u._ma,_ palavra estrangeira, para o título de uma
o navio devia ser de propriedade de cidadãos brasileiros, resiempresa, que surgia c_om_o _objetiVO de resguardar int_esesses dentes nq _território ná.cional, gerido por ~idadão brasileiro
fundamentais de nossa nacionalidade? Afinal, o próprio nome e com dois -tei:-ços- de ·su.a equipagem formadã por bra~ileiros
- Lloyd- era homenagem a um-cidadão, Eduardo Llo_yd, _e capitão ou_m~stre brasileiro. Como explicava Carlos Maximique prestara serviços- assinalados à Marinha Mercante da Inliano, o constituinte teve "em mira desenvolver a inçlú_stria
glaterra, lá pelas alturas do século XVII. Quanto à criação egresso da Marinha Mercante, onde a Marinha_ de Guerra
do Lloyd Brasileiro não passava de uma re~ção contra o movi- irá buscar, nos dias de luta, suas reservas de homens adestramento do liberalismo económico, que viilgara na Inglaterra dos em ti-ansportes ligeiros, crUZadores auxiliares e naVioscom a revogação de leis que taxavam a itfi{:Hfitação de cereias,
hospitais".
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Foi para cumprir essa missão que se criou o Lloyd BrasiR
leiro,_ como empresa pública, uma vez que as companhias
privadas, que se estabelecessem no setor, movidas, naturaiR
mente, pelo objetivo de lucro, com que atrair e estimular
acionistas, surgiriam pãra disputar as linhas que trouxessem
possibilidades de vantagens econômicaS. Mas o País precisaria
de empresas públicas, que atendessem às linhas deficitárias,
parfl incluir na nacionalidade regiões abandonadas, num esforço de iritegração, cám que constituir uma- nã.cíóililidade, ou
uma pátriã de que todos se orgulhasem. E para obter, em
conjunto, rendas como as que a Inglaterra C-onquistou com
a sua lei da navegação, que lhe deu condições_ para o financiamento de seu desenvolvimento económico. Uma lei para realizar a revolução industrial e proporcionar à- nação inglesa o
primado na economia mundial, a partir do século XVIII. Uma
lei que pudesse merecer elogios-do próprio pai do liberalismo~
Adam Smith.
Uma situação de que o Brasil se afasta, ano após ano,
abrindo mão de fretes, que teria todo o direito de exigir.
As rendas vão para fora, me-rcê da flexibilidade de seus agenciadores. Num Brasil que só tem alguns brasileiros fiéis à
sua pátria- -e quc-·oontinua entupidO de nativos ambiciosos,
vivendo num regime de gorjetas. Da(o sUplício de empresas
públicas, como o Lloyd Brasileiro. Com navios arrestados
em portos estrangeiros. Sob ameaças permanentes de extinção. Com suas linhas lucrativas dadas de presente a concorrentes astuciosos". Cõm 1.fma parte ifuportarúé -de sua frota
em regime de fériaS prOlongadas, obrigadas a a-creditar que
navegar não é preciso, ao contrário do lema que recebera
de Poitugal. Quando ã realidade se incumbe de dem9n_strar
a insensatez dessa orientação, como está acontecendo, agora
mesmo, com o transporte do feijãO Para:-rriinorar Os efe:itos
devaStadores da seca do Ceará.
Um episódio que está a demonstrar a necessidade da
presença da empresa pública, que tem condições de oferecer
preços infinitamente menores do que os das companhias privadas que sabem conquistar o apoio dos go_yerTioS brasileiros.
Sem falar nos lobies (itie se õiganizam -parã favorecer o tiã.ilsporte rodoviário. Basta pensar que, com a mudança de cliente,
um preço de nove dólares pode ir para 40 dólares_ ou muito
mais, se se dei- pfeferência ao transporte rodõviário. Uma
opção que só se explica com gorjetas a distribuir, com o Lloyd
Brasileiro sentadinho no banco dos réus, com a culpa irresgatável de oferecer fretes mais baratos, pois que nasceu" para
prestar serviços e não para obter lucros.
Tudo numa orientação que teve como iriSJ)íraçáo a mU~
dança dos pregões, nos leilões de cartas marcadas. Quando
o leiloeiro sobe no seu banco para gritar "quem dá mais,
quem dá mais?" quando se trata de comprar, ou "quem dá
menos?'\ quando se trata de vender, tudo dentro de uma
política de privatização que tem como obj_etiyo_es~encjal ·~ema.:
gre_cer _o Estado", desfazendo-se, quase de graça, do__ p?trimónio do povo brasíleíro.

A matéria ficoU sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos ·do art. 235,
II, d, do Regimento Interno.
À prop9sição não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto e do substitutivo, em
turno único (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, está encerrada a
discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência reglffiental.
Os Sr.. Senadores que o aprovam queiram permãnecersentados (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de s"er redigido
o vencido para o turno suplementar.
É a seg~in;e a matéria aProvada:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N• 90, DE 1992
..

Modifica dispositivos da Lei n~ 6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos alunos de ensino especial o direito à participação em atividade de estágio.
O Congresso NaCional decreta:
_
Art. I'. O art. I• e o § I• dg art. 3• da Lei n' 6.494,
de 7 de dezembro de 1977, passam a vigorar com a seguinte
redação:
" Art. 1o As pessoas Jurídicas _de Direito Privado, os órgãos da Administração Pública e as Instituições
de Ensino podem aceitar~ como estagiáriOs, os alunos
regularmente matriculados em curso vinculados ao ensino público e particular.
_§ 1~ Os alunos a que se refere o caput deste artigo
devem, comprovadamente, estar freqüentando cursos
de nível superior, profissionalizante de z~_grau em escolas de edu~ação especial.
§ 2~ o~ _éStági-o spmente pÓde~á- verificiti--se em
u;nid~Qes q~e tenh~m condições de proporcionar expenência prática na hnha de formação do estàgiario, de- l{endo o alu_~o estar em condições_ de realizar o estágio,
_segundo o disposto na regulamentação _da presente lei.
§ 39 Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da apredizagem e ser planejados,
executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares.
0

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 3:
Discuss-ão, em turno único;- do Projeto de Lei da
Câmara n•90, de 1992 (n• 3.019192, na Casa de origem),
que estende aos educandos das AP AEs e aos educandos
que recebam atendimento especializado o disposto no
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arts. I', 4'', 5• da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro de
1977, e dá outras providências, tendo.
-Parecer, sob n" 138-, de 1993, da Comissão
- de Educação, favorável_ao Projeto, nõS termos
do Substituti_vo qu_e of~r~_ce._

'O

Jornalista, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, Presidente da As~cia·
çáo Bmsileira de Imprensa.
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Art. 3' .. ····-·--····--·---------~- •. -o.·.~-~=~,.·""
§ 19 Os estágios curriculares serão desenvqlYjdos
de acordo com o disposto no § 3" do art. 1\' desta lei."
Art. zo -0 Poder Executivo regulamentará esta leí no
p-.:azo de 30 (trinta)_ dias, contados da data de sua publicação.
Art. 3? ESta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 4:
Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei do
Senado n'? 327, de 1991, de autoria do Sc;:nador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a participação
dos empregados na direção das sociedades Qe economia

mista e empresas públicas vinculadas à União, tendo.
Pareceres, sob n' 582, de 1991, e 137, de 1993,
da Comissão.
_
~
-de Assuntos Sociais, 1~ pronunciamento: favorável ao Projeto, 29 pronunciamento: fãvorãY_e:Làs Emendas n»l e 2, de Plenário. ~_.o_

_

Em discussão_ o projeto e as emendas·, em turno único
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem prejufzo das emend_as.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernfaneCer
sentados (Pausa.)
Aprovado.

_

.

. ._ _ _

.
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SÃO AS SEGUINTES AS EMENDAS APROVADAS.EMENDAN• I
Acresente-se um parágrafo único _ao arf. 19 do Projeto
de Lei do Senado no_327/91, com seguinte redação:
Art. I• :_.............. : .. ~:- .... ~"-;;;;.,., .... : ..................... ..
. - --,_-~- _Pa_rágr~f() ~niCO_.___ EX~ru:e'!-1--se à~ _dl~P~StO nt.:S~~
-artig-o as em presas públicas e as sociedades de economia
__ ·miSta vinculadas aos Mi!!i_sté_rio~ Mili!_~res.
-

EMENDA 1'!'.2
De-se ao art. 3 a seguinte redaçãó;
--- "Art. 3o A ihtegração do empregado na direçã"o_
da empresa far-se-à para cargo especificamente criado
para tal fim, na condição de diretor representante-dos
funciOnáriOs."
-=9

Em votação, em globo, as emendas de n9 1 a 4. de parecer
EMENDA N'3
favorável.
Dê-se ao art. 4" a seguinte redação:
Os Srs.- Senador _que as aprovam queira-m ·permanecer
"Art. 4~ As empresas públicas e as sociedades
sentados. (Pausa.)
de economia mista deverão criar cargos específicos em
Aprovado.
_ ___
__ .
____ _
suas diretorias necessários ao é:umpfimento desta lei,
O projeto vai __<\__COrhissãoDiretqra,para a redação final.
e.o representante dos empregados exercerá seu manÉ o seguinte projeto aprovado:
dato pelo prazo que restar aos demais diretores e, se
PROJETO DE LEI DO SENADO n' 327, DE 1991
diverso o prazo desses mandatos, pelo que por último
Dispõe sobre a participação dos empregados na dise extinguir."
reção das sociedades de econm:ni_a mista _e -~mpresas púEMENDAN•4
blicas vinculadas à União.
Dê-se__a.-o art. 6? _a _seg~iri.te _redaç~<?:
O_Congresso Nacional decreta:
"Art. 69 O Poder Executivo regulamento tará esta
Art. 1o As empresas públicas e as sociedad-es de eConOlei no prazõ de 90 (noventa) dias, dispondo, inclusive,
mia mista viiiculados à Uni_ão manterão obrigatoriamente dos
~-sobre a forma de fiscalização de_ seU cumpriinento."
em vai diretoria pelo menos 1 (um) representante do respectivos empregados.
_
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está esgoArt. 29 O representante dos empregados será por estes
tad-a a matéria conStante da Ordem do Dia. .
_ eleito em assembléia convocada pela direção da empresa com
Passa-se, agOra, à apredação do Requerimento :ri9 "492,
antecedência de 30 (trinta) dias.
. ._ _ . , _
de 1993. lido no Expediente, di: autoria_ do Senador_Alfr_edo
Parágrafo único. -Poderão concorrer à eleiÇão todos os
Campos e de outros Senadores, solicitando a realiúrç~o: _de.
empreçado adimitidos pela empresa há, pelo menos, 5 (cinco)
sessão especial no dia 10 de agosto do corrente anQ.
anos.
Em votação.
Os -srs. Senadores que o aprovam, queiram perma-riecer
Art. 39 A integração -do empregado na dircção da cmsentados. (Pausa.)
presa far-se-á para qualquer cargo que-se vagar a partir da
Aprovado.
publicação desta lei.
Será-Cumprida a deliberação do Plenário.
Art. 4» As empresas públicas e as ·soCiedades de economia mista que o desejarem poderão acrescer os respectivos
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}- Há o.radores
quadros de suas diretoii3.S-doS cargos necessários aO cumpriinscritos.
mento desta lei, e o representante dos empregados exercerá
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Almeidã.
seu mandato pelo prazo que restar aos demais diretores e,
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AP. Pronuncia
se diverso o prazo desses mandatos, pelo que por último se
-o-seguinte discurso.)..;_ Sr. PreSidente, s~s e-Srs. S_enadores,
extinguir
em meio à copiosa torrente de notícias políticas e econôroicas
Art. s~ Os direitos, deveres c responsabilidades dos_ diveiculando mudanças ministeriais e traduzindo crescentes
retores eleitos sob o regime desta lei serão idênticos aos dem_ais
preocupações com a espiral inflacionária, o desempregO e
diretores das empresas públicas e sociedades. de economi"a
a escalada da violência nas grandes cidades, o último fim
mista.
de semana trouxe, na imprensa, uma pequena e curta matéda
Art. 6~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no de enorme import~nc:i'! _para muitos.
prazo de 60 (sessenta) dias, dispondo, inclusive, sobre a forma
O Ministro Ailtônio Blitto, da PrevidênCiáSoCíal, ·anunde fiscalização de seu cumprimento.
ciou: aposentados e pensionistas-reSidentes em inais de 1.000
Art. 7~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publimunicípios desprovidos de qualquer agência bancária, a partir
cação.
de agora~ passarão a receber seus pagamentos diretamente
através das agências ·dos Correios.
Art. 89 Regogam-se as disposições em _contr~~io:
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Precisariletlte há 60 dias, na sessão de 25 _de março, em
face da dramaticidade do quadro. eu indagava:
-Onde fica o respeito que a sociedade- deve aos mais
velhos, que dedicaram toda a sua vida ao trabalho?

Por que o Ministério da Previdência não resolve logo
o assunto, providenciando o pagamento dos proventos e pensões através dos Correios?
Denunciava, então, o coiltrastC trágico, os_dois extremos,
o confronto dos aposentados e pensionistas que ·sofrem n·as

filas intermináveis, nos grandes centros cosmopolitas, e os
outros esquecidos, abandonados, em cidades onde não exis~
tem filas mas também não há agências bancárias, onde poderiam receber seus parcos pagamentos~
__ _
Terminava com um veemente e caloroso apelo ao honrado Ministro António Britto:
-Atenda a essas reivindicações dos aposentados e pensionistas-do interior do País!
O pleito humilde, mas de grande ressonância no interior
do Brasil, ganha especial expressão no Estado do Amapá,
onde tem dimensões proporcioiiã.lmente imensas.
Com profundo júbilo, muito me honra trazer_ a palavra
de gratidão dos aposentados e pensionistas, especialmente
aqueles que vivem, ou sobrevivem, nas mais distantes e afastadas áreas do nosso Estado do Amapá.
Muito obrigado, Mi_nistro Antônio BríftO:-Que D_ell$ !1~
mine, preservando a sensibilidade que tem demonstrado nas
decisões que adota. Nenhum exemplo melhor do que este
atual e oportuno.
- ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador João França.
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o -seguinte discurso.)- Sr. Presidente: Sr~ e Srs. Senadores, a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) transformou-se, segundo alguns -comentaristas políticos,- em "poderoso símbolo do processo de modernização da economia".
Concebida durante o Estado No_v_o_, sua privatização se
alevanta como símbolo de modernização da economia, sua
instalação, em abril de 1945, representou o marco do ingresso
do Brasil a pleno vapor na era da grande indústria e caracterizou-se pelo nacionalismo e pela visão do desenvolvimento
com grandeza; hoje, sua_ privatização se levanta como símbolo
de modernização da economia.
Sem dúvida. a decisão do Governo de leiloar a empresa,
pelas reações contrárias que provocou em alguns setores da
sociedade, pelas disputas judiciais que enfrentou, pelã.s pressões de toda ordem que se materializaram a favor ou contra,
foi uma decisão forte e constituiu um passo decisivO para
retirar o poder público daqueles sctores produtivos em que
a presença do Estado como-gestor s~ tornou dispensável.
De fato~- Sr. PresldC"iite S."rs. Senadores, a economia
de nosso País não mais stiporta'üma estrutura estatal superdimensionada e onipresente, embotando a criatividade renovadora das forças vivas da Nação e desviando recursos, em prejuízo dos segmentos de responsabilidade clássica do Estado..
Nesse contexto de mudanças, para atualizar o aparato
estatal. adequando-o às necessidades das sociedades modernas, para desencadear nova etapa de desenvolvimento, o Programa Nacional de Desestatização merece n9sso-'----ap_oiõ:
Acredito, no entanto, que, após as experiências realizadas, de modo particular no processo de venda da Companhia
Siderúrgica Nacional, alguns aspectos precisam ser avaliadoS.

-e
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Um desses aspectos -por citá-lo em primei i-o lugar -não
desejo dizer que é o mais importante - é a constatação de
que os recursos financeiros estão se revelando poucos. A poupança nacional não dispõe de grandes reservas, e montantes
significativos preferem aplicações que apresentam alto:s; e ráp"idos rendimentos. Quem sabe seja essa uma circunstância apropriada para avaliar com realismo a possibilidade da partici_ __
pação dQ capital estrangeiro.
Em segundo lugar, os questionamentos suscitados pela
venda da Companhia Siderúrgica Nacional exigem que os critérios c os métodos sejam repensados.
Na expectativa dos especialistas, a privatização da empresa_deveria efetivar_-se com um preço trinta por cento superior
ao mínimo fixado pelo Governo. Mas não foi issOC}_ue oCOrreu:
a CSN foi alienada pelo preço mínimo, o qUe teria reprCs_entado para o Tesouro Nacional um prejuízo de aproximadamente 50 milhões de dólares. A ser verdade tal hipótese,
é forçoso parar por um monientO, para exarrlinar os parâmetros adotados. para salvaguardar o património público, atribUindo-lhe o justo preço.
Em terceiro lugar, conforme tem noticiado a imprensa,
o Governo estaria estudando a viabilidade de privatização
de empresas consideradas estratégicas. tais corno as ligadas
aos sistemas Telebrás, Petrobrás e todas as empresas ·ao setor
elêtrico: Furnas, CHESF e outras-.----Considerando a visão da equipe económica no sentido
de que uma das formas para o· Estado obter dinheiro a curto
prazO e abater a dívida pública interna é a privatização, os
setores que, alienados, assegurariaJY! uma boa renda são exatamente os do petróleo, das telecomunicações ·e da energía.
O México aplicou essa receita piíVa{itã.rido bancos e a Argentina _agindo sobre o s_egmento petrolífero. Em nosso País,
preciSamos levar em conta que, em relação ao petróleo, às
telecomunicações e· _à ~nergia; a Constituição de 1988 veta
sua inclusão no processo de privatização.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, finalizando esta breve
intervenção, reitero meu apoio ao processo de enxugamento
do Estado, principalmente naquelas áreas da economia em
que não mais é necessário. Reafirmo _ a necessidade de o poder
público concentrar seus esforços e recursos em campos que
lhe são específicos Como, por exemplo, saúde, saneamento
e educação. E louvo o ânimo para retomar o crescimento
e resgatar_ a_ dívida social. Mas alerto, também, para a obrigação de evitar os riscos de ações precipitadas e para o dever
do respeito à Constituição em vigor.
Precisamos caminhar com passOs seguros para ItrOdernizar o País, sem prejuízo para o património público construído coro os recursos de todos e sem abrir mão dos setores
que 'representam segUrança para o BraSil.
· · ·
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, das
boas causas propugnadas pelo funcionalismo público, tenho
feitO uma das bandeiras constantes de minha atuação parlamentar.
Exatamente por isso, não só não me molestam, antes
pelo contrário, muitO me gratificam, aS mensagens que afluem
à minha mesa de trabalho, expressando os anseios, as lutas,
bem assim como as reivindicações da classe e até a convergênCia de pontos de vista por nós expressos, !llas sustentad~s
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 0 SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO.

igualmente por lideranças de alguma-entidade de classe vinculada ao serviço público.
.

Para confirmar o que acabo de aduzir, tenho, hoje, a
satisfação de registrar as mensagens de duas ponderáveis entidades: a União dos Auditores Fiscais do TesoUto-Nacional
(UNAFISCO) e a Federação Interestadual dos Sindicatos de

Trabalhadores Policiais Civis.
Em carta assinada por Margot Ursula Krause Teixeira·,
Secretária para assuntos parlamentares da Unafisco NaciOnal,
sou informado de que os Auditores Fiscais dO Tescmr<lNacional foram os servidores menos beneficiados com o reajuste
salarial de 32%, concedido aos servido[es pUblicas federais
a partir de março deste ano._ Isso, porque, no case.- dos Auditores Fiscais exclusivarnen~e, aquele índice incidiu tãoRsómente sobre o vencimentoi básico.
Presumindo que a proposta de solução encontrada paia
esse problema, e já e-ncaminhada à Receita Federal, necessariamente terá que passar pelo Congresso, a Secretária da Uitafisco assim-encerra sua carta: "Nesta hora, então, espero contar com o estimável apoio de Vossa Excelêiieia __que nunca
nos faltou ao.lo_ngo de tod~s esses a.no!:in :_Neril faltª!á, acrescento eu, disto pode estar certa a Unafis~o_Nâdo:n~: ___ .
.
Já a mensagem da FEIPOL -_Federação Interestadual
dos Siridicatos d_e Trabalhadores Policiais Civis - encaminha-nos um alentado relatório de suas atividades e das ações
por elas desenvolvidas com nosso apoio, -visandO-em espeCial
a agilizar os projetas de unificação dos Policiais Civil e Militar,
da Lei Orgânica dos Policiais Civi_s, assim como da composição
da comiss_ão destinada a elaborar o Plano de-Carreira dessa
briosa corporação ligada à Segurança -Pública. _
Paralelamente, o Presidente da entidade, Sr. C~lso Jorge
C. Atrais,- aproveita a·ensejo para comunicar-nos sua disposição de lutar contra_ a fil~ção do Sinpfetro à CUT, bem
assim como, para congratular-se conosco, pelo discurso por
nós pronunciado, em 28-4-93, comentando as contradições
dos Ministros Petistas, ao se posicionarem Cóntra a estabilidade dos servidores públicos.
Concluinçlo, Sr. Presidente, esses regíStros e, ao expres-sarmos nossos agradecimentos pelas m_~~ifestações de apreço
provindas de entidades tão prestigioSas; tUdo o que podemos
ofertar-lhes é nosso hJ.defeç_tível apoio e estímulo para que
a Unafisco e a Feipol levem a bom termo suas causas e suãslutas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
o.
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UNIÃO DOS AUbiTORES FISCAIS
DO TESOURO NACIONAL
CARTAW 98/93
Brasflía-DF, 27 de abril de 1993
Exm~

sr.

Senador da República
·
Nesta
Nobre senador:
Levo ao conhecimento de V. EX' que os Auditores-Fiscais
do Tesouro Nacional foram oS servidores menos beneficiados
com o reajuste sala:Oal de 33%-, concedido a partir do mês
de rilarço ã.oS-Servidore's públicos federais, de vez que o referido índice incidiu somente sobre o vencimento básico_ do

AFTN.

-

Enquanto isso, as demais categoriaS tiveram -aumento
sobr~ q ~atai_ da remunerJtç_ão_, _<;>u ,seja,_ sobre o ve_ncimento
básic9 + ~atificaçõeS; (6. que entendemos -ser _ó'jústo).
-· êom is_So; nOss·a ca"tegoria ficou-completamente -defasada
eril~!elação às demais cakgorias de D.ível superior.
Anexo, encaminho cópia de meu contrache_que comprovando que os 33% do aumento representam Cr$2. 757.864,14,
iSSo considerando que tenho 22-ailos âe serviço público.Na minha avaliação, essa diferença entre a nos~a e as
demais categorias não deveria existir, _e:rn face do trabalho
relevante que é feitO pelos Auditores-FiSCais no duíO cOmbate
aos sonegadores e nÇt. funÇão_ dé proCurar sempre atingir· as
metas estabelecidas pelo governo. Mas não são elas que ga- nham muito~ e sim, nós que ganhamos pouco.
Enquanto é idéia do governo incrementar artecà9_ação,
por outro lado vê-se que os agentes, promotores da arrc-Cãdação, estão insatisfeitos com a gritã.iite defasagem, cOnforme
exposto acima.
Visando solucionar esse problema. a Unafisco Nacional
ao- Sr: se-cretário da Receita-uma pauta de reivindicações. Qualquer que seja a soluÇão encontrada, ela terá
necessariamente, que passar pelo Congress-o Nacional.
'
Nessa hora, então espero contar com o ínestim'á,vel apoio
de V. Ex~ que nunca nos faltou ao longo de todos esses-anos.
Atenciosamente, Margot Ursula Krause 'Teixeira~ Secretária Assuntos Parlamentares UnafisçO Nacional,'
apresfm~óu
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Feipol - Federação Interestadual
Dos Sindicatos De Trabalbadore~
Policiais Civis
OF. No 025193-FEIPOL
Brasüia/DF, 10 de Maio de 1993.
Ex mo. Senador,
Temos a honra de remeter-lhe em anexo o OfíCio Circular n" 023/93-Feipol onde relataras nossas ati~içiãdeS ações
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em conjunto com V.Ex\ o qual foi remetido à tódos os Siiidicatos à nós filiados.
Na oportu~idade, gostá.riamos de comunicar V. -Ex•. a
nossa disposição em lutatntos conrra à filiação do SINPFETRO à CUT.
Entendemos que aquela ·central disvirtuo_u_ os seüs Cami·
nhos originais; O de defesa dos interesses dos trabalhadores
e pas-sou a servir de sustentáculo aliciador do Partico·-dos
Trabalhadores:__ PT.
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dância das entidades sindicais ali presentes foi aberto prazo
para apresentação de emendas ao ante projeto da Lei Orgânica
"Policiais Civis", os quaíS n.o·s elegeram para representa-los- dã Polícia Civil da Feipol. que representa o consenso quase
nacional, extraído de vários CongreSsos de Polícia Civil aritena defesa de seus DireitoS.
riores, com a ressalva de que estas emendas ou -sugestões
Portanto, nosso político, é todt? aquele__ que olka pela
não Viessem a· modificar no todo ou em parte as normas já
ClaSse Policial Civil e a favor dela -utilizar suas prerrogativas.
Dando cumprimento prático à este posicionamento, con- ali estabelecidas. Apenas o Estado _de Mato Grosso do Sul
exerceu direito de apresentar sugestões por escrito e o Estado
gratulano-nos pelo lúcicto·e atento DísCurso proferido por
V.Exl' em 28-04-93 no Senado Federal demonstrando a disso- do Rio de Janeiro. através da Coligação dos Policiais Civis
-que-ipre-sentou súgestões verbaiS no que' tange ao retorno
ciação entre o discurso da esquerda Petista e a sua-prática.
da progressão Funcional dos Policiais Civis, haja vista que
Vosso discurso vem nos acalentar, pois não somos pois
vários policiais daquele estado que foram progredidos tiveram
não somos os únicos a feniOS eSta visão sobre o Partido Citado.
Eril anexo remetemos também o mateilaf ~e-campanha pági~ seus -pleitos esbarrados e indeferidos pelo Supremo Tribunal
nas 06 e 07 utilizado por nOss-a-Chapa na disputa pelo Sindicato Federal.
No decorrer do debate várias entidades sindicais ali predos Policíais Civis do DistritO -Federal, onde denunciamos
sentes suplicaram ao· Deputado João Fagundes no s~ntido
as mazelas da CUT e do PT nos Sindicatos fili~dos_ -a.-qUeJã
de que eSte paflamento agilizasse os trabalhos na retromenCentral. A prática do dando que se cecebe, constamtemente
denuciada pelo PT e CUT, fica alí Configurada com exeiClcio cionada comíssão acatando o ante projeto da Feipol como
sugesfãô, uma vez que estas prOvidências se assim tornada
regular destas agremiações pseuto progressistas. Que hoje
discordam digo discursam- de um je'ito e agem de outro.
- -vi"r"faln-Sã.Ivar_ a Policia Civil brasileira que encontra-sse em
estado lastimável de Penúria por ser regida até hoje por legislaPor oportuno, renoVamos -nossos protestos de elevada
çõeS arcaicas e ditatoriaís imprestáveis para o atual momento
_- - - consideração e apreç-o,
natiónâl que vivemos. Os dfretores da Feipol, colocaram ainda
Cordialmente Celso Jorge C. Arrais, presidente FdpOI.
que o Projeto de Lei Organica da Polícia Civil encaminhada
OFÍCIO CIRCULAR NR 023/93-FEIPOL .
pelo governo através do ministro da Justiça Maurício Cor"rea
Brasfiia-DF, 7 de maio de 1993. para o co-ngresso Nacional, por ser arcaico e de pouca expresSenhor Presidente:
~ão ou de expressão--nenhuma. não atendendo os anseios da
Temos _a honra de dirigirmõ:noS a V. Sa, para prestar
categoria Policial CiVil brasileira, portanto se possível. ou meesclarecimentos a respeito de questões de interesse dessa entilhor, necessariamente deve ser emendado ou eliminado ou
dade sindical e seus filiados, para tanto desmembraremos os_ que outro projeto seja apresentado como substitutivo e que
assuntos em ítcns, os quais passamos a enumerá-los:-- dê preferência ao da Feipol.
I - Unificação das pOlícias civil e inilitar;
_O Presidente da _feipol Celso Arrais effi Iiome da Feipol
No mês de março do corrente ano a Dire-toiia-âa Feipol
e das entidades que anuíram em congressos anreriores ao
compareceu na cidade de Campo Grande - MS, oportupré falado ante Projet9 de Lei Orgânica, fez a_ erltrega oficial
nidade em que ali se realizou o I FpRUM DE DEBATES, de to_do expediente ao Deputado Federal João Fagundes, relacujos temas discutidos foram a Unificação das Políc:ias Civil
tor da matéria, que de público se prontificou em atender
as rei_vindicaÇões ali cqnstantes, mostrando-se bastante recepe Militar e a Lei Orgânica das Polícias Civis. Tiveinos comO
debatedores do primeiro tema o Deputado Federal Hélio Bitivo quanto as idéias ali apresentadas por representaram s'ignicudo, PT-SP, autor do Projeto de de Emenda à Constituição
fic_antc evolução para a instituição e para- oS Policiais CíviS;
a quem imcumbiu defender a Unificação e o Deput:ido João
tendo citado como exemplo a criação da carreira de Piloto
Fagundes- RR, que preside a comissão no Congresso Nacio- _ Policial, observador de vôo, mecânico de vóo etc. que apesar
nal que trata dessa matéria, o qual mostrou-se em sua palestra
de existirein âe fato em algumas políç:üls civis, não encontra-se
contrário a tal modificaçáo na estrutura polidal~-tendo enfatiregulamentada.
zado ainda que o projeto do deputado petista não tem nenhuTodos estes fatos ora narrados foram documentos e grava·
ma chance Ue ser aprovado pelos parlamentares do Congresso
dos por urna cámara amadora a serviço do Sinpol -- MS.
que brilhantemente promoveu esse oportuno e expressivo-Nacional. Foi elaborado uma ata deste trabalho (doe. 01 anexo) que deixou de ser assinada pelos presidentes dos sindicatos
evento de Policiaiís CciviS.
do Estado do Amazonas e do estadual do Acre. respectivaOs trabalhos da Lei Orgânica estão sendo concluídos-p-ela
mente, mantendo uma tradição dos congressos anteriores aonComissão de Defesa Nacional, faltando unicamente o relatóde nada concordam. Ficou acertado por derradeiro que este
rio final do Deputadq _João fagun9es que cm contato com
documento assinado pelas entidades sindicais presenteS Seria
a Feipol disse ter acatado várias sugestões apre.<:;entadas por
nós e rejeitado uma infinidade de emendas corporativistas
entregue no Congresso Nacional no momento oportuno.
advindas de setores que pregam autonomia dentro da própria
A Feipol tem acompanhado o desenrolar do movimento
em prol da unificação no Congresso Nacional e tem percebido
Polícia Civil. O citado parlamentar mais urna vez deixou claro
que houve um esfriamento nas ações tanto das entidades que
ser contrário a qualquer carreira isolada no âmbito da Polícia
encabeçam tal movimento como dos mínimos deputados que
Civil como por exemplo a de Delegados ou de peritos. Tão
se mostraram no iníciO fa!õfáV'el a tal pleito.
logo o relatório final Seja elaborado será dado__ conhecimento
II- Lei Orgânica das Polícias Civis;
aos Policiais Civis deste Estado. O trabãlho da Feipol não
Este tema foi discutido amplanlent-e-no·i Fófum de Deba- se restringiu exclusivamente no Deputado João Fagundes.
tes em Campo Grande - MS~ pelo fato de ali e~t~~ presente
mas também aos_ de_mais integrantes da Comissão de Defesa
o já mencionado Deputado Federal João Fagundes, que é
Nacio_nal, ressaltando-Sf! que nas demais comissões a estratégia
o relator da matéria na Comissão de Defesa Nacional da Câde ação permanecerá mesma. Outrossim solicitamos informamara dos Deputados. No decorrer dos debates por concor- ções de V. Sá, no sentido de informar se foi dado conheciNão concordamos com a Partidarização dos Sindicatos,

única ama de defesa do trabalhador. Nesse Partído Chãma-se
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mento aos_ Policiais_ Civis desse_ Estado sobre o ante projeto
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as__questões a serem definidas para a Polícia Federal seria
a mesma da Polícia CiY.il do _DF, haja __vista que existe. um
cato filiado c se alguma djscussão foi promov-ida entre os
dispositivo em-lei que dá tratamento isonórnico. de. direitos
Policiais Civis.
e vantagens a ambas carreiras e que_Os Policiais Civis do.
ex-Territórios por serem pertence_ntes a União e regidos pela
Alguns desinformados e desatentos com a questão Policial
Civil, no intuito apenas de se promoverem, o que é pior,
Lei n9 8.112190. também não poderiam ficar alheios ao processo, no entanto. __a~~argumenta_ções não prçs_perar_arn, vez
sem conhecimento de causa têm dado informações inverídicas
e irresponsáveis a algumas entidades filiadas a Feipol sobre' que o Dr. Renato argumentou que _era apenas um membro
da cqmissão e _que não tinha poder decisório sobre este asos temas aqui especificados. Nesse sentido é nosso dever alertar a v. s~ para que não dê ouvido_s a infor_m_a~ões d_esse
sunto. ___ ·-· ~ .
-· -· _. _ .
. __ ,, - .- --. _ -~~·-·
No dia 3-5~93, os Diretores da Feipol Eduardo: Paes -e
naipe pois só irá criar sitUação embaraçosa para sua administração. A Feipol está à disposiÇão para tirar quaisquer dúvidas
Mozart Balde? se dirigiram __ao Ministt:rio d_a Adii!inistnlção
e no gabinete da Ministra Luiza Erudina solicitaram audiência
a respeito.
III -Comissão de Reestrututação da Carreira·~olícia
para_a fe_ipol e sindicatos filiados do_s ex~Territórios para trataFederal, Polícia CiviL do DF e Polícia Civil dos ex-Territórios;
rem dos assuntos de interesses c.ornuns, o que estamos no
No dia_ 29-7~92, os então Ministros da Justiça Célio Borja
aguardo,_ contando com a preciosa CCitá:boi-ação doS Parlamene Trabalho e Administração João Mellão, assinaram Portaria
tares _César Dias- e. Jo~.o Fagundes, ambos de Roráimã. Em
Interministerial n9 387/92, designando comiSsão com vi_stas
seg}Jlda os al~did9s di~etores se_ deslocaram até ..a .sala 645,
gãbinete da Dr" Ca_rmem Lucia Meira de Mesquita, Presidente
a elaborar proposta de reestruturação das_ caneiras._s_upramencionadas. Os trabalhos se iniciaram contudo não foram con- · da Com~ssão Interministerial que trata a Portaria n9 2/93, para
com ela tratar de assuntos sobre a reestruturação da carreira,
cluídos, razão pela qual em 14-9-92, foi assinada nova portaria
interministerial estendendo-se o prazo para conclusão dos tradesignação dos diretores da Feipol para acompanhai-em os
trabalhos da comissão _e snbre o polêrnico desvio da finalidade
balhos, determinando na citada portaria intenninisterial, senda comissão concentrando exclusivamente ao da carreira Polido mais uma vez em vão tal procedimento, haja vista que
com a mudança do governo Collor a comissão se desativando _ cial Federal. Para surpresa nossa a indigitã.dil -p-essoa -ãlegando
paulatinamente. No dia 2-4-93 o. atual _Ministro 9-a Justiça
carga excesslvade trabalho não atendeu os diretores d_a_E'eipol,
Maurício Corn~a _e a Ministrada Administração Luiza Eruno que de certa forma, em_t_ese, venha a contrariar os princípios
defendidos pelo Partido àos.Trabalhaâores- PT, que é quem
dina assinaram nova Portaria Interministerial sob o n" 2/93
estabelece diretrizes nesse Ministério; através da titular da
(doe 2 anexo) constituindo grupo de trabalho para elaborar
pasta, que o Gov_erno está sempre ãberto para as entidades
proposta de reestruturação das carreiras a que aludimos. De
civis organiz~d~s. como é_o._.ca~q_qa ~eipol, o que 051- prática,
posse do ~Ofício n• 265/92, do Gabinete do S~enador ~César
infelizmente não ocorreu. Esi.e"f;-ptütcs.tos foram verbãlmente
Dias de Roraima datado_ de_l6-11-92, ao Mi_nistró M~urício
externados à Secretária da Dr" Carmem que nem s.equer ciuis
Corrêa (doe. 3 anexo) e do Ofício n' 456192, de 21-9-92, do
gabinete do_ Senador Odacir Soares, na época _líder do Goagendar uma audiência posterior para Feípbl, sendo que após
muita insistê'ncia, já com um tanto-de irisisfêrida e- rebeldia
verno no Senado, ao então Ministro Célio Borja (doe 4 anexo),
dos diretores da Feipol· a Dr' Carmem, via telefone instruía
no qual dois diretores da Feipol foram indicados por estes
parlamentares para comporem como membro do grupo de
a sua secretária a encaminhar os Qiretores da Feipol ao Gabinete do Dr. Luiz Rosa, sub-secr.etário da Ministra Erudina
trabalho criado pelo governo anterior, ou seja a Portaria n"'
e seu superior hierárquico. No gabinete dessa autorid.ade,
387/92, que é objeto do mesmo trabalho a ser desempenhado
pelos membros designados pela Portariã-ri" 2/93, a Feipol prono mesmo prédio, quase que sofremos o rnesmb impasse do
gabinete da Di"" Carrnem.-ou seja, alegação de agenda cheia,
curou novamente o Senador César Dias ·para: que foSse ratifio que nos levou ao ponto de dizer qut iríamOs acampar naquele
cado o mesmo pedido anterior, ou seja, que dois membros
gabinete enquanto não falássemos com alguma autoridade
da Feipol fossem indicados para acompanhar os trabalhos
petista naquele minist<!rio que tivesse poder decisório, pciis
daquela comissão, inclusive apresentando. sugestões. O Parlanão foi difícil notar durante esta peregrinação no -Ministério
mentar César Díã.s nos informou que o Gabinete do Ministro
Maurício Corrêa havia confirmado a participação dos dois
da Administração que as autoridades que tem poder de decisão
estão minimamente centralizadas. nos tecnocratas de São Paulo
membros representantes da Feipol na comissão e que fosse
feito uma visita ao Ministério da Justiça e ao Ministério da
advindes da prefeitura da capital daquele estado na gestão
Luiza Erudina quando prefeita, Após ameaçar irmos à imprenAdministração para saber em que pé estavam os traballtos.
(doe 5 ofício ao Senador~ anexo). No Ministério da Justiça
sa local caso não fosse recebido pelo assessor da Ministra
as ·portas daquele gabinete foram abertas e lá c;_onseguimos
a Feipol contatou com o Dr. Renato Ferreira Severo, advogado e funcionário daquele Ministério qUe foi designado como
manter um longo diálogo com o _Dr. Lui~ Rosa cujO conteúdo
da conversa nada agradável e animador para os policiais civis
membro da comissão o_ qual nos_ informou que a comisSão
do DF e dos extintos territórios passamos a narrar:
iria se reunir no dia seguinte, ou seja, 30-4-93, no 9"' andar
do Ministério da Administração Federal, tendo informado
1 -Comissão: O sub5ecretário Dr. Luiz _Rosa nos infór-_
mou que a decisão de dirigir C:is. trabalhos da comissão somente
na ocasião ao Diretor Mozart Baldez que não tinha conhecipara Polícia Federal foram acordos entre as· pastas da Justiça
mento da designação pelo ministro de nenhum sindicalista
para acompanhar os trabalhos e que nessa reunião a ser realie Administraç-ão, bem como a determinação de nenhum sindicalista ou repre..o;;;entantes de carreiras envolvidas na reestr_~J~~
zada, a pauta em discussão seria delinear a comissão para
tu ração e que este trabalho só teria a participaçâo de técnicos.
tratar da reestruturação apenas da carreira Polícia Federal,
__ ~-_,Carreira: O Dr. Luiz Rosa ao definir o projeto daqueou seja, que a Polícia Civil do DF e a Polícia Civil dos ex-Terriministério ria gestao Erudina foi determinante ao afirmar
tórios Federais não seriam objetos de discussão. O citado
que-o ministério da Administração é contrário a existência
Diretor tentOu árgumentar com o membro Dr._ Renato. que
de lei orgânica da FcTpol que foi encaminhado para cada sindi~

le
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de carreiras separadas~ como por exeri::tplo o da Polícia_ CiVil
do DF. extintos territórios e Polícia Federal. No pla~o de

ação que está sendo elaborado pelos técnicOS diq_Uela pasta
a carreira do funcionalismo público será úrl.íci, com diretrizes
únicas, tendo os direto-res da Feipol lançado até um desafio
ao citado -assesS<?r para qUe ele igualasse policiais CiviS

·as

demais carreiras do_ funcionalismo público federal, o que ao
noss-o ver nã6 deixa de ser um absurdo. O Dr. Luiz Rosa
disse que a ge,stão- da Ministra Erudina é contrária à Uníâo
arcar com os proventos e saláriOS -dos policiais civis do DF
e extintos Territórios Federais, mencion~ndo inclusive_ que
na reforma constitucional apresentará propOSta para que os
ex-territórios incorporem ou absorvam os funcionários da
União e seus respectivos enCargos o que o DF também arque
com o pagamento -da Polícia Civil c outras categorias sustentadas pela União, propôs -ainda o término da estabilidade
do Servidor Público. (Doe. 6 anexo-discurso sobre mesmo_
assunto do Senador Odacír Soares- RO.f 3 - Aspectos políticos do atual ministéfi6-.....:.. Constatamos ao mencionarmos que _a Feipol representâ o ex-territ6ríos
uma certa distância entre ·o Ministério da Administração e
os problemas que afligem estes Estados e o servidores federais
ali lotados, pois toda vez que mencionarilõS-sermos repn:!sentantes desses estados, uma certa frieza por parte dos interlocutores/funcionáríós daquele ministério. Notamos urri certO descrédito -da gestão Erundina com relação aos ex-territórioS,
o que de certa forma poderá prejudicar o~ pleiços_dos seus
sindicatos junto a este ministériO. Isto- deve ter ocbrrido ao
nosso ver pelos últimos acontecime-ntõsJartãnierite pU-blicados
nos jornais de circulação nacional (cópias já foiam eõvl3dà_S-+
a V. s~). envolvendo ações praticadas, ao ver do Ministério,
ilícitas, por parte do Sr. G<:túlío Fe.rnandes, a quem incumbia
naquele minis-téiiõ em gestões anteriores tr-ãtar de assuntos
pertinentes aos ex-Terrir6iiOS Federais e que já foi aberto·
uma sindicânciá e audítoriã. para apui-ar tais atos ilíCitos praticados tendo inclusive marcado viagens aos ex-territõTiOs Pára
fazer as apurações in loco tendo a presença da própria MíiliStr~ _
nestas viagens. Apesar destes fatos a Feipol Continuará a sualuta na defesa dos interesses das- entidades filiadas não se
intimidando com hipóteses, portas fechadas e o~t~ás difiCuldades, pois utilizaremos de todos os meios legais e da força
sindicalista para superá-las, mesmo porque tt nossõ_trabalho
sempre foi pautado na honestidade e nas normas constjtu_-_
cionais que deram amplitude de direitos as entidades sindicais.
O que a Feipol espera é a união das entidades filiadas
para que jútltos possamos traçar um:a linha unifOrme de-traba-"lho visando conseguir todos os pleitos fundamentaiS--que venham a tranquilizar a cat~goria Policial Civil q!-le ~epr~-s~n-..
tamos·.- Com estas informações V. S• já eStá fartamente çiente
~a_g~~rr_ª_q~ç-~_r_gi_a reforma constitucional que será'prcvavelmente em outubro/93, c~jos planos do Governo para rriOdifiC8.r
a Carta Magna já estão em fase de elaboração, inclusive com
a anuência, ao que tudo indica, de representantesdo Partido
dos Trabalhadores representados pela atual Ministra da Administraçã_o Luiza E!undina_e seus tecno~ratas de São ~aulo.
E Importante ressaltar que os dtretores da Fetpol não
têm medido esforços para transpor barreiras do obstáculo
no Governo Federal em busca de informações e conquistaS,
tendo inclusive utilizado de recursos ·pessoais para exerCer
mecanismos ·de trabalho como deslocamentos e manutenção
até da sede, pois até certo ponto entendemos a dificuldade
de algumas entidades que não são o caso de todas, portanto
conclarnarnos a V. S' a manter atualizado a contribuição men-
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sal da Federação e que se engaje nessa difícil luta e que o
lema ~_aiqr que nos reja seja a sinceridade e que o nome
da Feipol seja respeitado e defendido pelos seus filiados ao
invés -de ser jogada ao descrédito por interesses obscuros_
É o que tínhamos a informar por ora.
Mozar Costa Baldez Filho, Diretor Jurídico Feipol Carlos Eduardo Paes de Morais, 1"' Secretário Feipol - Rai~
mundo Nonato Pereira da Silva, Secretário Parlamentar José Antonio Alves Costa, Secretário-Geral.
. I FÓRUM NACIONAL DE DEBATE

Tema: Proposta de Emenda à Constituição N·' 46-A, DE 1991
(Do Sr. Hélio Bicudo)
Modificação na Estrutura Policial Desmilitarização
- Unificação.
--Ata de Encerramento do i Fórum Nacional de Debate, sobre a Proposta de Emenda à Constituição n"
· 46-A, de 1991, do Deputado Federal Hélio Bicudo.
Aos 12 (doze) dtas .do mês de março do ano de hum
mil novecentos e noventa e três (1993), nesta cidade de Campo
Grande - MS, no Teatro da Moderna Associação Campo
Grandence de__E_nsino _:-- MACE, _à Rua 26 de Agosto n"
63, às 17:00 horas, encerrou-se o_ I Fórum Nacional de Debate,
cujo tema foi a Proposta de Emenda à Constituição n" 46-A,
de 1991 ~ ModificaçãO na Estrutura Policial - Desmilita- rizaç-ao da Polícia Militar e Unificação- das Polícias Civil e
Milijar. Os- ~r_omC?tores d9 Evento for~EJ: -~indicato dos_ Poli~
ciais CiVis dO Estado de Mato GiõsSo -do .S_ul :---- SINPOUMS,
Ass-ocia:ç-ão,Beneficente~dos Sub.Ten._ e Sargentos da Polícia
Militar- MS, Associação dos Cabos e,Soldados da Polícia
Militar- MS, Sindicato dOs Policiais _Federais de Mato Grosso
do Sul. O Simpósio teve a pai'tiCipaÇãC(e·spedal da Federação
Intérestã.dual dos Sindicatos de Trabalhadores das Polícias
Civis -:-- FEIPOL. O Congresso ttive ibe!tura às 9h do dia
10 de riiarço de 1993 com a seguinte pauta: 9h abertura. CB
PM Roberto Pereira Sanches Pres/ ACSPM/MS. 9h10min Considerações -Iniciais Ma-~rícfo GÕdoY- ~--Pi:C:s. SINPOUMS.
9h20min Palestra lnicicil. Tema: Lei Orgânica Nacional Celso
Côbo Arraes- Pres. FEIPOUDF. Convidado de Honra:
Desembargador José Riskallah Sec. Est. Seg. Pública/MS.
Presidente da Mesa: Sub. Ten. PM José Lima Martins - Pres. ABSSPM/MS. 14h30miri. A Função do Policial no Estado democrático de Dir~Ho Dr. Eurico Ben Hur Filho Advogado e Vereador - Professor na Faculdade de Direito MS. J9_h. ,C<?nflito de ÇOmpetência _e a morosidade no atendimento· ao~ cidadão Dr. Luiz Manzioni -Advogado/MS. Presidente da Mesa: José Rita Lara, Secretário-DeraifeSINPF!MS:
No dia 11-3-93 às 9h Tema: Juizado de Instrução Desembargador Álvaro Lazarini -SP. Presidente da Mesa: Maurício
Godoy- Pres. SINPOUMS. Convidado de Honra: Dr. Luiz
Roberto Rosalim - Delegado de Polícia - Diretor Ge"ra!
de Polícia Civil/MS. 14h30min Tema: Por que não polícia
única? Dep. Fed. João Fagundes, Pres. Comissão Especial.
Presidente da Mesa. Cb. PM Roberto Pereira Sanches Pres. ACSPM/MS. 16h Apresentação pela FEIPOL do Pro·
jeto daLei Orgânica Celso Côbo Arraes- Pres. Feipo!IDF.
No dia 12·3-93. teve a ~seguinte ordem do dia: 9:h Tema:
Proposta de Emenda 46-A- Introduz modificação na Estrutura Polida! Dep. Fed. Hélio Bicudo (autor do Projeto). Presi-dente da Mesa: Sub. Ten. PM José_ Lima Martins - Pres.
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ABSSPMIMS Convidado de Honra: Coronel PM João Eduardo Hidel. Comandante Geral da Polícia- ?Viitltã.r de Mato Grosso do Sul. 14h30miii Tema: Proposta de Emenda 46-A que
introduz rnodificaç-ão-riãEStrufura Policial De_p. Fed. Hélio
Bicudo (autor do projeto). Presidente _da. Mesa:. José.Rita
Martins Lara- Sec. G~r.al SINPF/MS. Convidado de Honra:
Francisco Carlos GariS_to- Presidente da Fed. Nacional dos
Policiais Fedc_rais FENAPEF. 17h Encerramento. Ó h-Vento
contou com a participação de ilustres Çlutoridades civis-e militares, representantes de classe, bem como demais seguimentoS
da sociedade. Sobre o J F9rum N~cional de Debate- Desmilitarização da Polícia Militar e UrÍificaÇão dás Polícias Civil
e Militar, em Assembléia, as Entidades de Classe fizeram
as seguintes conclusões; A Associação·-de Cabos-~ Soidados
da Polícia Militar do Mato Grosso dó Sul, após a cOnciUsão -dos trabalhos, vem_ a público, através de seU Presidente CB
PM Roberto Pereira Sanches, se manifestar favorável à desmilitarização e a (usão das polícias. A Federação de Sindicatos
da região Norte- FESPOL- Norte, através de sua Presidente, investigadora de POlícia -de 2• Classe-:- Sari.di-3. Correia
da Silva, não opinou sobre o Proje-to' em oe"baf:e~ haJa vista
não ter consultado_ sua, base de representação. A,.ssim tt'!ombém
concluiu o_ investigador de polícia Carlos Alberto Ferreira
Alves, Dirctor de As~untascJurídico~-da_:FESPOL/Norte. Q
Representante da Associação Beneficerite--dos Sub. Ten._ e
Sargentos d_a Polícia Militar do Estacl_o de Mãto Grosso dO
Sul, através de seu Presidente, Sub. Ten. José Lim3. Martins~
manifestou-se que deverá haver um debate mais amplo sobre
o assunto entre os policiaís e a sociedade em cada estado_
da Federação, para que possa haver, uma conscientiu\Ção
maior sobre o assunto. O Sindicato _dos Servidores da Polícia
Civil de Minas GeraiS, pelo seu Vice-PreSide-nte,detetive'Cai-:-- -·
los Silveira, afirmou que é favorável pela fusão da· Polícia
Civil e Militar, mesmo não tendo consultado as_bases, desta
feita apresentou ao Fóru.m. um J?roj~io -sol;re a Unificação
das.Polícias, com o seguinte terna: "A Nova Polícia Para o
Brasil Novo", confor_ro_e documentação anexada nesta ata,
A Associação Geral.Q~ Policiai;; Ciy~s cfa Seçre_taria -de Segurança Pública do Distrito Federal, representada pelo seu Presidente, agente de polícia A_ntô_nio Guedes Alcoforado, fez a
seguinte proposição-: apesar de ter participado de várioS-debates a cerca do tema Unificaçáo da Polícia e Desmilitarização
da Polícia Militar, com a participaçãO de renomadris autoridade_s, profundo conhecedor_ do assunto, no momento, é contrário a Unjficação das Polícias Civil_~ Militar. Mas entende
que se deve prosseguir nas discussões,_cont mãiot partiCipação
das partes interessadas, até que se chegue a um entendimento
nacional. O Presidente do Sindicato dos Policiais Civis do
Estado de MS - A_g. de Polícia Maurfcio Godoy, manifestou-se que mesmo tendo participado da cobrdenaç<).o ·deste
Fórum de Debate, deve haver ainda ,uma ampla discussão
com ·as entidades representativas de classe do estado de MS.
O Diretor do Sindicato dos Policiais--Civis do ex-Tei-riióiio
do Acre, Ag. de Pol(cia Adelson F6ITeira da Cruz, afiiiri.ou
que aquele Sindicato -:é terminantemente cob:ü"ã a desmilitarização da Polícia Militar bem corno a fusão_ das polícias.
O Presidente da CoUgação dos Po_liciais Ci\d:s do_ Estado do
Rio de Janeiro, Detetive - Inspetoi'- ·cariOs-E"ústáquio de
Almeida Pacheco, afírmou que a -iniCíativa ·do evento foi de
maior importância para a ·consolidação de uma proposta unificada visando uma melhor ins~itu_ição policial, que vem atender
prioritariamente os interesses_ da soci~dade brasileira, princi..... palmente os segmentos populares e subsidiariamente-os profis- ·
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sionais da segurança pública_, independentemente de ser civil
o~ militar. O Representante da coligaçclo solicitouª ~n~xação
do documento intitulado: "A Carta do Rio de Janeiro", subsc~ito por 19 entidades de classe dQ Rio de Ja_neiroLa partir
do documento único da P :Plenária das Entidades Represenon-als da Segurança Pública do Estado _do Rio de Jaheiro,
conforme doc_um_ento anexo. O SindicatO dos Policiais Civis
do ex-Território Fecleral dé Rondôilla, rep_reserÍtado pelo seu
Vice-Diretor Raimundo Nonato P_ereira da Silva, fez as seguintes consideraçó~$ so_l;>re o evento: A idéia da modificação
na Estrutura PQlicia_l - Desmiljtatjzação da Políçia Militar e
aínda a fusão das Polícias, proposta- pelo Deputado Federal
Helio Bicudo, é inviável, visto que trás profunda conseqüência
desfavorável à polícia de unLm_odo geral. As~ím sendo é radi-calmente contrário a esta Emen~a. O posicionamento do Sindicato dos Policiais Civis do Estaçlo ___do Acre, Sr. __ Maurício
Rodrigues Buritti. é de plenO aCordO com ã Uni~i~çãçt das
Polícias que culmina com a çiespülitarização da Polícia Militar.
O Diretor Administrativo da União Goiânia dos Policiais Civis
e Vice-Presidente do Sindicato Qos Policiais Civis do_Esiado
de GOiás, agente de polícia Geraldo Ferreira dos SantOs, fez,
as seguintes considerações: quanto ao I Fórum Nacional, valeu
tanto positivo quanto negativo. Do lado positi~o-foi a participação_ e a organização do evento, do lado negativo fugiu-se
do .~ema por várias vezes, inclusive quando da pronúncia do
Deputado Hélio Bicudo. A premissa é verdadeira, unifiCar
· ·as políciã.s- pode ser uma proposta muito boa, porém necessário
se Jaz ouvir a parte principal, ou seja: a so-ciedade._ Esta por
sua vez não se preocupa se_ tem du~s. urna ou 4ez polícias.
Ela (Sociedade:) quer ter segurança e isto _não é tão si~nples
assim; não é de uma hora para outra que se resolve, e sim
através de debate coro_ a sociedade. Esta representação de
class_e_ é contra, c9m ressalva, u~a_ v_ez que o problema não
é a polícia e sitn a burocraciª' que emperra o seu funcionamen-to. COnclui-se que de nada adianta a unificaçãO se não
se pagar bem o seu policial. Nada mais havendo a ser lavrado.
e_ncerr~u-se a presente Ata, que vai assinada por todos os
representantes de classe acima cjtados.
Dr. Celso Côbo Arrais- Presidente FEIPOL/DF
CB PM Roberto Pereira Sanches
------ Sandra--Marta--Eorreia_ -da Silva ---Presidente/FESPOU
Norte
Sub. Ten. José Lima Martins- Presid!mte da ABSSPMI
MS
Ca':"los Silveira - Vice-Presidente/Sindipol/MS - Antonio Guedes Alcoforado - Presidente da Agepol/DF ~_Mau
rício Godoy - Presidente _do Sinpol/MS -A-delson Ferreira
da Cruz - Diretor do Sinpctac - AC - Carlos Eustáquio
de Almeida Pacheco - Pres/Col. dos Pol/RJ -Geraldo Ferreíra dos Santos- Dir. Upoci- Dir. Sindipoci/GQ-:-:- :RJ~i·
mundo Nonato Pereira da Silva - Dir/SinpfetrofRO.
.(I.TA

Aos onze dias do mês de março do ano de mil novecentos
e noventa e três, nesta cidade de Campo Grande, Capital
de. Mato Grosso do Sul, no Auditório da MACE (Moderna
Associação _de_- Ensinq), localizada à Rua 26 de Agosto, 63
- Centro, por ocasião do Plenário do 1" Fórum Nacional
de Debate em que se discutiu o tema "Lei Orgânica das Polícias Civis Brasileiras" onde se achavam presentes o Sr. Maurício Godoy. Presidente do Sinpol/MS, condutor dos trabalhos, Celso Arraes, Presidente da Federação Interestadual
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cinco avos), com base no art. 40, item III, letra c, da
dos Sindicatos dos Trabalhadores _Policiais Civis-, ÃritOnio
Constituição Federal, combinado com o art. 186, item
Guedes Alcanfora<;io~_Presid~nteda Associação Geral de POli=
iii, letra c, da Lei n• 8.112/90, e art. 5•, da Lei n•
ciaíS Civis, Sandra Maria Correa da Silva, Presidente do Sindi8.162/91, a Carlos Henrique de Mesquita, no cargo de
cato dos Policiais CiviS do E:st3do do Amazonas, e da FedePesquisador IV, nível A14-E, do Quadro Permanente
ração dos Policiais Civis da região Norte, Carlos Eu~táquio
desta CNEM/SP. (Processo n• 01036000268/93-70.) de Almeida Pacheco, Presidente da Coligação dos Policia~s
Spel-o Menha Morato.
Civis do Estado do Rio de Janeiro, Adelson Ferreira d3 Cruz,
Representante legal e diretor do Sindicato dos PoliciaiS Civis
do ex-Território Federal do Acre, Mauricio Rodrigues Buriti,
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia CivirOo
GABINETE DO MINISTRO
Estado do Acre, Geraldo Ferreira dos Santos, Vice-Presidente
Portaria Interministerial n9 2
e Diretor Administrativo respectivamente do Sindicato dos
De 2 de abril de 1993
Policiais Civis do Estado de Goiás, e União GOiana de Policiais
Civis, Raimundo Nonato Pereira, Diretor~ do SindiqttQ_-dos
O Ministro de Estado da Justiça e o Ministro de Estado
Policiais Civis dO ex-TerritóriO Federal de--Rondônia, C3.rlos
Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência
Silveira, Vice-Presidente do.s servidores da Polícia Civil do
-da República, no uso das suas atribuições resolvem:
Estado de Minas Gerais, foi feita uma bre~~ apresentação
Art. 19 Constituir Grupo de Trabalho para elaborar,
do anteprojeto -aa Lei Orgânica-das Políciãs Civis- brasileiras
proposta
de reestruturação da Carreira da Polícia Federal
ao Plenário do Fórum referido na presença do Exm9 Sr. Depue das Policias Civis do Governo do Distrito Federal e dos
tado Federal João Fagundes---: PMDB de Roraima que naqueex-territórios, bem como das respectivas tabelas remunerala oportunidade proferia palestra sobre Unificação das Polícias
tórias.
Civil e Militai ·por ser esta alü0i'1dade relator da matéria,
Art. zo Designar para compor o G fõpo os segUintes
terminada a leitura dos avanços do ante-projeto da Lei Orgfiservidores, sob a presidência do primeiro:
,
nica pelo Presidente da Feipol, foi esse documento entregue
a)
Carmem
Lúcia
Meira
de
Mesquita,
da
Secretaria
da.
formalmente ao Deputado Federal João FagundeS, por repreAdministração Federal- SAF/PR;
sentar o consenso qu-ase nacional dóS- r_eprese-nt3nte-S das entib) Manoel Mendes de Oliveira, da Secretaria da Admidades de classe _da Polícia Civil Brasileira conso-ante fofaecinistração Federal - SAF/PR;
dido no segundo. congresso de Polida J_udiciária realizado na
c) Dulce Aparecida de Carvalho~ da Secretaria da Admicidade de Brasília-DF llo mês de abril de 1991. Foi dado
nistração Federal- SAF/PR;
oportunidade no decorrer desse Fórum de Debat~ a todas
d) Edina Morta CaJdeira, do bePãrti:tmento da Polícia
Entidades de Policiais Civis 'presentes- O direito de -apresentar
Federal;
sugestões para serem inseridas no texto do mencionado antee) Renato Ferreira Severo, do Ministério da Justiça.
projeto corn ressalva de que nenhuma emeti.da ou sugestão
Art. 39 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
as o Sinpoi/MS apresentou sugestões para serem adequadas
publicação,
revogadas as disposições em contrário.
ao texto. Ficou decidido ainda que esta Ata será encaminhada
Maurício Corrêa -- Luiza Erundina de Sousa
ao Congress.o Nacional, especificilmente para as-comissões
aonde se discute o tema e quaisquer outros-s-etores que forem
PORTARIAS DE 2 DE ABRIL DE 1993
necessários para a satisfação do pleito dos Policiais CiviS do
Brasil, visando se possível, até a aprovação total da questioO Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Adminisnada Lei Orgânica das Polícias Civis brasileiras. Nada mais
tração Federal da Presidênda da RePública, no uso de suas
havendo, determinou o Presidente dos trabalhos Maurício
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 255; illciso
Godoy o encerramento da presente ata que após lida e achada
I, do Decreto n9 99.244, de 10 de maio' de 1990, e- no Decreto
conforme, vai devidamente assinada pelo próprio Pre~dente,
pelos representantes legais participantes desse foru.nide deba- - n9 741, de 4 de fevereiro de 1993, resolve ncrmear:
te retro mencionados que concordaram com os termos inte____ N~ 937 -Elizabeth Lopes Bastos de Araújo, para exercer
gralmente descritos e por mim, Gil_dá:Slo Gomes de Almeida,
o cargo em comissão -de Coordenadora-Geral, Código
·que o secretariei. Em tempo: após a explanação prévia de
DAS-101.4, do Departamento de Administração Imobiliária.
alguns pontos relativos a Lei Orgânica até a sua entrega formal
desta Secretaria, ficando exonerada do cargo que atualmente
ao Deputado Federal João Fagundes, relator da matéria no
exerce.
Co~gresso Nacional, não houve nenhuma manife-staçao-por
N 9 938 - Kátia Lopes da Silva, para exercer o cargo
parte das entidades de policiaiS ciVis presentes ao ·eventO conem comissão de CoordenÇtdora-Geral, Código DAS-101.4, do
trária à proposição já descorrida. Nada mais, eu Gildásio
Departamento da Administração Imobiliária, -desta Secreta·
Gomes de Almeida, o secretariei.
ria, ficando exonerada do cargo que atualmente exerce.
Maurício Godoy - Presidente do Sinpoi/MS - Celso
N 9 939 - Luis Fernando Pessoa, para eXercer o cargo
Arrais- Presidente da Feipol- Àntonio Guedes Alcanforado
~m comissão de _.A_ssess_or, Código DAS-102.2, do Departa- Presidente da Agepol -:- Sandra Maria C. da Silva mento de- Administração Imobiliária, desta Secretaria, ficando
Presidente do Sinpoi/AM e da Federação dos Policiais Civis
exonerado do cargo que atualmente exerce.
da região Norte _- Carlos Eustáquio de Almeida Pacheco N~> 940 - FiiÕffiena Maria M~reira Rosal, para exercer
·Presidente da Cal. dos Policiais Civis -da RI.
o cargo em comisSão de Assessor, Código DAS-1D2.2, do
PORTARIA N'28, DE 29 DE MARÇO DE1993
Departamento de Administração Imobiliária, desta SecretaConceder aposentadoria voluntária com proventos ria, ficando exonerada do cargo que atualmente exerce.
proporcionais à razão de 31/35 (trinta e um, trinta e ... ' .... ~-~-- ........·........... '.-....... ~. ;,;~·.... ;:. -~- •·. ·.....-............... .
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designando Comissão, com v_i_stas a elal;mrar proposta de reestruiurição das can:<;:iras-Policial Federal, Policial Civil do DisAo.
trito Federal e dos extintos Territóriqs :Fedei-ais. Em 14-9-92,
Exm". Sr.
nova Portaria Interministerial fora assinada pelos órgãos retro
Dr. Maurício Corrêa ....
citados, estendendo o prazo concedido na Portaria p.9 387,
MD. Ministro de Estado ,da J 1,1stiça
contudo os trabalhos não evoluiram, portando, nenhuma conNesta
clusão se chegou.
Com a posse do Presidente Itamar Franco, o atual MinisExcelentíssimo Senhor _Ministro 1
Tenho a honra de dirigir-rn~ a Vos~a Excelên~a-·para
fro da Justiça Maurício Corrêa, segundo s_e sabe. reativou
solicitar-· a ió.clusão dos Drs. Moisés Iyíartfns- Neves (Titular)
a mencionada Comissão:
e José Jório Ismael da Costa (Suplente), Delegados de Polícia
Vale ressaltar. por oportuno, que essa reestruturação_dedos extihtós Tertif6ri0S Federais e os_ Srs. Celso)orge Côbo ~ ve ser realizad~, data venia, observando-se direito ·adquirido,
desempenho policial, modern_idade,n~c;eSsidades locais, etc.,
Arrais (Titular) e Mozart Costa Balc!ez Filho (Suplente) representantes da Feipol-Fedcração Interestadual dos SindicatOs__ vis.c!ndo adequar essas mudanças à realidade atual. _
de Trabalhadores Policiais Civis, pata Comporem como mem- '. - · Pilo fato de V. Ex' esfãr sempre atento às questões de
bros do Grupo de Trãbal_ho, criado -por Pórtatia-lnterminissegurança pública, em especial na área da Polícia Civil, presU!_nP.o ain~aapoio incondicional aos pleitos da Feipol no âmbiterial destinado a elaborar reestruturação da Carreira da Polícia Federal, das Poícias Civis do GDF e dos-Ex-Territórios,
~o do COng~esso Naciõnal, é o presente para solicitar-lhe a
visto o interesse legítimo que tem ennotno--do assunto.
inteiceção junto aos Ministros da Justiça e. Açlmiç~stração,
Agradecendo a atenção que a solicitaÇão irá merece:r por
nO sentido de que os,Dii'etofes desta: Federação, Mozart Costa
parte de Vos_sa Excc;lênç:ia, aproveit~ o ensejo para reiterar
Baldez Filho e Carlos Eduardo Paes de M.oraes, possam acommeus protestos de estima_ e consideração, COI_!] que subscre- _ panhar os trabalhos da Comissão, representar\do os interesses
õos ~xtintos.Territórios Federais do Acre, Rondônia, Roraima
vo-me.
e Amapá que são partes neSse processo. Senador Cesar Dias
-- Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex~ protestos de
Ofício n' 456 GSOS/92
e_le~ada eStima. Bel Mozart Costa Baldez Filho, Diretor Jurfdi'
-· -co/F_eipol.
Exmo. Sr.
Célia Borja
· ~ DrscuRsb i>'R.úNúNClAúo ?EI;b s-ENADD. Ministro de Estado de Ju.stiça _
DOR ODACIR SOARES, NA SESSÃO DE 2S,04,93,
Esplanada dos Minis_t~rio_s ~ Bl. ''1"'
DO SENADO FEDERAL
Brasilia/DF
Senhor Ministro.: --~-Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Dirijo-me a Vossa Excelência no sentidO-de encamfrihãr
Antevejo para muito eth breve o reaquecimento dos debasolicitação da Feipol..:Federação Interestadual dos Sindicatos
tes em torno da estabilidade dos servidores públicos - instide Trabalhadores Policiais Civis, que -através do OF. n9
tuto para muitos, polêmíco, para outros, slmplesmente-ifitocá113/92-FEIPOL, (anexo), solicita meu~ bons oficíos.nosentido
-Vel e inegociável.
de que os Srs. Mozart Baldcz Costa Filbo e Celso Jorg~ Côbo
A lenha na fogueira foi lançada pelo Deputado do PT
Arrais, diretores do órgão em epígrafe, possam acompanhar
José Genofno, .ao deciarar-Se-, dias atrás, francamente favoráos trabalhos da Comissão constituída pela Portaria -intermi- . , vel a extinção da estabilidade.
nisterial do MinistrO da JUstiça e ôo;Trabalho e Ui_ AdminisAs chaiDas cresceram cóm a posição assumida pelo Ministração, visando elaboraçao de proposta do interesSe da classe
tro Walter Barelli, também eie petista, quando pregou uma
policial.
estabilidade relativa para servidores.
Cordialmente, Senador Odacir Soares- Líder do GoSegundo declarações suas a estabilidade deve estar assevemo.
gurada para aqueles que exercem funções típicas de governo,
Ofício n' 0021193,Feipol
tais como os juízes; os policiais federais e os diplomatas. Os
Brasília, 29 de abril de 1993.
demais servidores devem gozar de estabilidade relativa, sujeita
Exm<>Sr.
a regras que_têm de ser definidas através de um amplo debate.
Dr. Cesar Dias
-.Mas, o fo~g~réu poder"á sef intensamente atiç~d~, cÜit{
DD. senador da-República
a- proximidade da revisão constituciona~, q':lando a Ministra
PMDB/RR.
Luiza Erundina há de, certamente, reafirmar sua posição já
Senhor Senador:
A Federação InterestadUal dos· Stiidicatos de -tr3bâlh·â: anunciada, mas por ora esquecida, também ela abertamente
a favõr da abolição, pelo menos parcial, da estabilidade dos
dores Policiaís Civis; FEIPOL, é uma entidade sindical d~
_.
_
trabalhadores do setor público.
grau superior, representativa dos sitidicatos de Policiais Ciyís
O impacto próduzido por tais pronuciamentos, nO ãmhoto
da região Cen"tro-OC.ste e ex:..Territórios Federais do Acre,
do funcionalismo público, foi bastante negativo, podendo asRondônia, Roraima e Amapá e o EStà.do de Tocantins, devidà.sumir proporçõeS imprevisíveis, chegada a hora da _tomada
mente inscrita com_o~CGC-MF sob n'371004443/0001-64, com
de posições definitivas.
sede em Brasílía-DF, no SIG Sul, _Quadra 03, Bloco "C'\
Habituados, já, a serem tangidos·pelas lideranças sindientrada 10, sala 203, telefone 225-3005 e regístrada no Cartório
cais petistas, ao longo das ruas e praças de nossas capitais,
do 29 Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos, Docuvociferando contra o tratamento recebidO pelo Poder Público
mentos e Pensões Jurídicas sob o n~ 2262.
e brandido suas canderite_s reivindicações, largos contingentes
Em data de 29/07/92, foi assinada Portaria Interministeríal
da burocracia militante davam a impressão de ter ~ncontrado
do Minístério de JuStiça, Trabalho e Administração n"' 387,
Ofício no 0265/92- GSCP

.
Brasília. 16 de noVembro de 19Si2
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abrigo estável, sob as asas protctoras da CUT ou do Partido
dos Trabalhadores.
Esse indío, porém, nascido· dã longa convivência com
os companheiros petistas nas passeatas e nas assembléias de
classe, se ainda não de desfez, sofreu um forte estremecimento, após essas declarações tão decepcionantes quanto inesperadas. Ele poderá,_ mesmo,_ chegar à ruptura tot~!. se a
ministra Erundina fin-car pé. nà. sua posiçâo-contráiiã a~eStabilidade dos funcionários públicos.
Por ora, a Ministra até que vem sendo bafeJãda p_el!?s_
ventas:·que sopram ~fSCtCfavoi'·, desde que, ao-~ev~r d~_~encida
a batalha do reajuSte, colheu sozinha os louros da vitória,
tendo arrebatado até os títulos inusitados de "musa" e de
"rainha"- dos servidores públicos.
Tonla-se, por tudo isSO, iealmentc difícifimâginar a Ministra Erundin-a,- tfCicarido a imagem-, a um só tempo; triunfante e lírica· de rainha - musa, pela face carrancuda de
verdugo, tal como a assumida, tempos atrás, pelo ex-Minístro
João Santana, quando servidores foram defenestrados aos
montes, a ·despeito da vigência-do estatUto da estabilidad~.
É preciso, porém, que desde já sejam~tran(jü"iliz~dos e
poupados de inquietações desnecessárias, os laboriosos servidores da União. Essas teses pctistas, contrárias à estabilidade,
jamais hão de prosperar, tal como vêm sendo propo.g-nadas.
Não prosperam para os servidores que ingresS-ilrani ou
ingressarem no serviço público, enquanto cm vígência o- artigo
41 da Constituição, -combinado com o a~tigo 18 do Ato"das
Disposições ConstituciormiS Transitórias, porque esses dispositivos constitudonas _colOca-os- a-o ãhfigo de _qualquer veleidade tendente a postergar as c:Iaúsulc_ts contratua"is que regularam o seu ingresso e sua progressãO no serviço público da
União.
Tamhém, não hão de prosperar na revisão constitUCional,
já qUe as propostas de supressão da estabilidade, até aqui
apresentadas.
__
__
_ _ ___
Se tUdo isso não for mtiiio bCm aclarado~ Se, também,
não o for a posição mut:inte de José Genoíno, favorável à
estabilidade, um Consitituinte, e a ela contrário, nas vésperas
da revisão constitucional, entendo que a ra:cha provocado no
Partido dos Trabalhadores, quando forem anunciadas essas
propostas, será suficiente para barrar a progressão das teses
de Erundina, de Genoíno e de Barelli.
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Em suma, Senhor Presidente, e por tudo issO, eiltendo
que as contradições programáticas do Partido dos TrabalhaM
dores poderão ameaçar, jamais remover à estabilidade dos
servidores públicos sobretudo daqueles que, até à data da
revisão cOnstituciOnal gozam de jure e de facto desse irrernoM
vível status.
Assim entendo, Senhor Presid.ente.
Muito obrigado. - Senador Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, convocando sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18h30min, com a seguinte ·

ORDEM DO DIA

-l-

REQUERIMENTO N' 369, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento nQ 369, d~
1993, do Senador Jonas Pinheiro, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetes de Lei do Senado
n~~ 306 e 337, de 1991, de autoria doS Senadores Valmir Campelo e Fernando Henrique Cardo~o, repe~tivamenie, por tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto.
- 2- --~ REDAÇÃO FINAL _
PROJETO DE RESOLUÇAO
N' 33, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nOs termos do art. 28f do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da Redação Final do Projeto
de Resolução n" 33, de 1993 (apresentado pela CoiDiSsão O iretora em seu Parecer n-<:>157, de 1993), que rerratifica a resolução~do Senado Federal n' 54, de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Esfá encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessiio às I5h30miiz)

Ata da 98a Sessão, em 25 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
_EXTRAORDINÁRIA_
Presidência do Sr. Levy Dias
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEhlêSENTES OS
SRS. SENADORES:
AffonSo Ci:urütrgo _ AlfrCdO -campos _ Almir -Gabr-iel _ Amir
Lando _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni Veras _ Carlos
De'Carli _ Carlos Patrocínio _ Césai llias _ Chaga5 ~Rodrigues _
Cid Saboia de Carvalho~_ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro -Eduardo Suplicy _ Elçio Alvares _ EpitáciO Cafeteira _ ~peridião
Amin _ Fla\•iano Melo _ Garihaldi Alves Filho_ Gerson Carnata _
Gilberto Miranda _ Guilherme Paiffieira _ Henrique Almeida _
Humberto Lucena _ Iram Saraiva _ Irapuan CoSta Júnior _ João

Calmon _~João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
José
Fogaça _ J_osé Paulo Bisol _ José Richa _ Júliu Campos _ Júnia
Marise _ Jutahy Magalhães ·- )u.v~ncio __Riªs_ ___ ;Lavoisier Maia _
Lévy Dia$_ ~-Loure.mherg Nunes Rocha ___LÕuiival Baptista _
L~~ídio Portella _ Lu_iz Alberto Oliv.eira _ Magno Bacelar _
MS.nsueto .de Lavor _ Marco Maciel _ Mário Covas _ Marluce
Pinto _ Mauro Benevides _ Moisés Abrão _ Nabor Júnior _
Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão _ Odacir
Soares _Onofre Quinan _Pedro Simon_ Pedro teixeira _ Rachid
Saldanha Derzi _Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito
_ Ruy Bacelar_ TeotoniO Vilela Filho_ Wilson Martins.
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O Sll.. PRESIDENTE (Levy Dias)- A lista de presença
acusa. o comparecimento de 66 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos trabalhos.
Sobre a me$~_,_ projeto que será lido pelo Sr. 1~Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 68, DE 1993
Dispõe sobre o horárlo gratuito de propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão.
O CongreSsO Nacional decreta:
Art. 19 A propaganda eleitoral no rádio e na televisão
restringir-se-á~ unicamente, ao horário gratuito disciplinado
pela Justiça Eleitoral, com expressa ,proibição- de qualquer
propaganda paga.
Art. 2~ Do_ petíodo de tempo a ser reservado para a
propaganda eleitoral:
I - por todas as emissoras de ~etevísão dO País, unla
metade será entre doze __e quatorze horas e a outfâ eTrtre dezenove e vinte e uma horas;
II -por todas as emiss_or_as de rádio do País·, um~ metade
será entre sete e nove horas e a outra eritre dezOito' e vinte
,
·
e uma horas.
§ 1"' . - Em cada faixa de horário prevista no caput deste
artigo haverá um programa eleitoral, cujo horário seiá fiXado
pela emissora, de comum acordo com os partidos e as -Coligações partidárias.
§ 2"' Se a emiS"SQ.r~ ~ os partidos e coligações partidárias
não chegarem a um acordo, o-Tribunal Superior Eleitoral
ou o Tribunal Regional Eleitoral, confprme o âmbito da eleição, definirá o .hor.átio _dos dois programas diários.
§ 39 O paitido ou_ coligação partidária, de comum acordo com a emissora, poderá dispor, de modo diverso, do tempo
que lhe é reservado nos dois programas diárioS, -Utilizando-o,
contínua ou fracionadamen te, ao longo da programação.
Art. 3"' Esta lei en_tra em _yigor--na __data de sua ,ublicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A difusãq da propaganda eleitoral gratuita em ·rede nacional há muito tem sido contestada por interferir na programação das emissoras,_retir~r uma_ opção de l~z~r d_q_s cidaqão_s=e produzir resultados questionáveis do ponto de vista da educa_ _ ___ , .
. _
.
ção política do povo.
Por isso, este projeto visa a adequar a propaganda eleitoral ao novo tempo democrático, tomando-a uma -o-pção e não
uma imposição ao· eleitor, sem que haja restrição ao direito
de os partidos e candidatos divulgarem livre e gratuitamentesuas propostas.
A fórmula sugerida é a de permitir que cada emiSsora
de rádio ou televisãQ, xriediante ente~dimento com os partidos
e coligações partidárias, defina o seu próprio horário de eXibição da propaganda. Do ponto de vista~ da empresa de com uni~
cação, a vantagem estará em fixar um horário qUe se a:âapte
aos seus índices de audiência.
·
Com as- éinissora:s-transmitindo em hoiários diferenteS,
o ouvinte bu o telespectador poderá optar entre o programa
eleitoral ou qualquer outro. Em contrapartida, a audiência
voluntária será um fator de creScimento polítice e intelectti;al
das pessoas, pois motivação- e vontade são elementos essen-
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ciais para qualquer pro_cesso de esclarecimento ou aprendi~
zado.
Por sua yez, os partidos, coligações e candidatos encon-~~rão no povo método um grande desafio. Mas, certamente,
um desafio salutax, pois, para atrair a atenção do eleitorado,
os :Piogramas e o conteúdo das mensagens tornaf.;.se-ão mais
criativos e de melhor qualidade.
_ Por fim, !az-se riecessário um esclarecimento: este projeto
de lei não contempla qualquer dispositivo quanto ao tempo
de propaganda eleitoral ou como este deva ser= distribuído.
Tais qUestões estão disciplinadas em outras leis, como as de
n' 7.773, de 1989, e n' 8.214, de 1991, e, provavelmente,
_:recebam novo tratamento nas eleições de 1994. Assim, destaque-se, o único objetivo da presente ·proposição é o de criar
um método de propaganda alternativo à_ rede nacional, em
que cada emissora defina os seu·s próprios horários; outras
questões correlatas contiou~m sendo Qisciplinadas pela legislação em vigor.
_Çon.siderandq __ que o método de propaganda sugerido
atende aos propósitos da grande maioria' da sociedade brasileira, esperamos contar com o apoio :de nos~qs ilustres Pares
_no·Ç_ongr~sso NaCi(?p<il para a aprovação deste projeto de
lei.
-- -- ·-$ala das Sessões, 25 de maio de 1993. - Senador JúUo
·Campos.
·
·
·

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 7 .773, DE 8 DE JUNHO DE 1989
Dispõe sobre a eleição para Presidente e Vice-PI-esidente da República.

.

LEIN• 8.214, DE 24 DE JULHO DE 1991
Estabelece normas para a realização das eleições
PJ.unicipais de 3 de outubro de 1992 e dá outras providênciaS.· '
·

.'

--'.' '

(A Co_missão__ de CCn)~tituiçãó, JUstiça e Cidadania
- Decisão Termintitiva)
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O projeto será publicado e remetido à comiss_ão _co~petente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1' Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 497, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alinea b,
do Regimento Interno, pâ.ra o Projeto de Decreto Legislativo
n"' 15, de 1993, que aprova o texto do Acordo, por troca
de Notas, relativo à ·concessão de empréstimos, pelo Fundo
de Cooperação Económica Ultramarina, pára o fmanciamento
de três projetas ambientais,-- celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em
Brasilia, em 12 de março de 1993.
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Sala das Sessões, 25 de maio de !993.-Mauro Benevides
--Affonso Camargo --Alufzio Bezerra - Amir Lando Áureo Mello - Bello Parga - BenL Veras --César Dias
-Carlos Patrocínio -Chagas Rod~rigues - Cid Sabóia de
Carvalho- Dário Pereira::.:. Eduardo Suplicy- Elcio Alvares---:- Esperidião Amin -Flaviano Mello- Garibaldi Alves
Filho - Geison Cãmata - Gilberto Miranda --Guilherme
Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Irapuan Costa Júnior- Joáo Calmon -João Rocha- Jonas
Pinheiro- José Fogaça- José Paulo Biso!- José, Rlcha
- Júlio Catp.pos - Júnia M~rise _-:- Jutahy Magalhães
Juvê.qcio Pias- Lavoiser Maia - Lourival Baptista- Lucídio P.ortella - Magno Barcelar - Mansueto ~e ~avor Mário Covas -·Marluce Pint_o- Moisés Abrão- Nabor
Júnior- Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Odacír Soa.res
-Onofre Quinan -_Pedro Simon- Pedro Teixeira- Rachid Sa(diml,l~ D_erzi ~ Raimundo Lira __:_ Ronaldo Aragão
- Ronan Tito . . :. :. . Teotónio Vilela Filho - Valmir Campelo
-Wilson Martins.

REQUERIMENTO N• 498, DE 1993
Requeremos urgência, n~s termos do art. 336, aiíne~ b,
do Regime_nto Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo
n"? 16, de 1993, que aprova o texto do acordo, por troca de
Notas, que concede status autónomo ao escritório de representaÇão do Fundo de c;ooperação Económica Ultramarina no
Rio de Janeiro, celebrado entre o Governo da República Federativa do- Brasil e o Góveróo do Japão, em Brasília, em 12
de março de 1993.. .
~
~
..
. ~ ..~~
-sata das sessões,.2:S.de.riuiiO ~~ J9~~. ~Mãuro :s.enevides
--Affonso Camargo - Aluízo Bezerra - Amir Lando Áureo Mello - Bello Parga - Beni V eras - César Dia~
- Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues -Cid Sabóia de
Carvalho -Dario Pereira- Eduardo Suplicy- Élcio Álvares- Esperidião Amin- Flaviano_f-4ejlo .- Çiqrjbaldi Alves
Filho - Gerson Camata .:.:.... GiÍberto Miranda - Guilherme
Palmeira~ Henli_qUe-Ãfmeida __:_, }Iumberto"Lucena-_ Irapuan COSta Júnior__.:_ João Calmon--:- JoãO -R·óc_ha_ · - Jonas
Pinheiro -José Fogaça ---'José Paulo Biso! __:_ josé Richa
-Júlio CampoS- Júnia Marise ---:- Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia- Lourival Baptista- Lucídio
Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mário
Covas-Marluce Pinto~ Mauro Benevides- Moisés Abrão
- Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Ney Maranhão Odacir Soares - Onofre Quinari --:- Pedro Simon - Pedro
Teixeira- Rachid Saldanha Derzi- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - TeOtónio Viiela Filho Valmir Campelo -Wilson Martins; - ·

o SR: PRESIDENTE (Levj. Diaà= Os requerimentos
lidos serão vOtados após a Ordem do Dia,_ no$-· i~-:rjrloS do
art. 340~ inCiso II, do Regimento- Interno.
Sobre a mesª', req~etimento que será lido pelo Sr. 1"?
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 499, DE 1993
Nos termos do art. 255, II, 12, do Regimento Interno,
requeiro que sobre o· Projeto de Lei da Câmara nO? 66, de
1993, que dispõe sobre o preço de comercialização _de gasolina
de aviação, além da ComisS-ão Constante do despacho inicial
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de distribuição, seja ouvida, t3mbém, a·de Serviços de Infra__ _
Estrutura.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1993. -Senador Dario
Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - 0~-réquerimento
lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem_qo
Dia, nos termos regimentais.
:Passa-se â

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 369,
de 1993, do Senador Jonas Pinheiro, ,solicitando nos
termos regimentais, a tranlitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado n'?s 306 e 337, de 1~9~, de autoria
dos Senadores Valrnir Campeio- e Fernando Henrique
Cardoso, respectívamente, por -tratarem de matérias
__que.versam sobre o mesmo assunto.
Em votação.
· Os Srs. Senadores que o aprÜ~am qUe-iram J,ermim~cer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado n"s 306 e 337, de 1991,
passarão a tramitar em conjunto. '
--

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

~PROJETO DE RESOLUÇÃ:O N• 33, DE 1993
·(Incluído~ em Ordem dp Dia, rios te~mo~ do art.
~zsl

do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, da Redação Final do
Projeto de Resolução n• 33, de 1993 (apresentado pela
Çomissão Ditetora em seu Pé!recer n" 157, de 1993),
que rerratificá a Resolução do Senado Federal n"? ;;4,
de 1992.
~~ ~
Em discussão a redação 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 djsposto no art. 324 do Regim~nto .Jp.~emq.
O projeto vai à Pfomulgação. .
-~-a segUirlte a ~êdação final aprov~dã..
~

- - :Redãção final do Projeto de Resolução n9 33, de
1993.

- -Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu.
, Presidente nos termos -àõ-art. --48, item 28,do Regimento Interno, promulgo a seguinte
, DE 1993
RESOL(IÇÁO N•
Rerratifica a Resolução n~ 54, de 1992, do Senado
Federal, que ''Autoriza a República Federatha doBrasil a contratar operação de crédito no valor equivalente
a até US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvilnerito- BID, destinada ao financiamento d6
Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária da Região Centro-Sul".
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O Senado Federal resolve:
Art. 1_9 A alínea a do inciso I do art. 2~ da ResolÚçãQ
n9 54, de 1992, do Senado Federal, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
"Art. 2 ~ _~--·~·_..... ~.u......-·-,.,.....~-~.,....-~--,.__~,. ....._.._....

Maio de 1993

O primeiro refere-se a construção de SÜitema de
esgoto ria Baía da GUanabara; o segundo a despoluição
do rio Tietê e o terci::iro a ccinSiruÇãci de usiilã de tratamenta de hxo sólido na área metropolitana- de- São
--r;--.,-,__,_

!~ul~o

caso dos dois primeiros projetas, 'os-fundoS

!) val~~-:-.Ü~i$"6,:/:SõO:õ·ôó. OO.(~~~s~;ü;·~; _ Sete mi---~-- (~ro}.
japOneses vêm sornar--se a_financiamento con!ratado
Ihões e quinhentos mil dólares norte-americanos).,
Banco Interamencano de Desenvolvt~ento
já

Art.

3~

puf?l~cação.

Esta l$esolução entra em vigor na data de sua
-·

· O SR- PRESIDEN'I'E (Levy Dias).-:- Esgotada a matéria
.constante da Ordem.do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n9 497/93,
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Decreto
Legislativo n• 15, de 1993Em votação o requerimento.
_
Os Srs. Senaçlore$__que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
. Aprovado.
.
· · · · Aprovado o requerimento, passa~se à aprecia-ção da~_ma
téria:
Discussão, em turno único~-do----projeto de Decreto
Legislativo n' 15, de 1993 (n' 262/93 na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do acordo, por troca
de notas, relativo à- concessão de etrtpréstimos pelo
Fundo de CooperaÇão EconómiCa Ultramarina, par"a
o finàridam~~t? d~:t!_ês projetas im.bientais', ·c~lebrado
entre ·o Govern_o da República Federativa dp ~rasil
e·cr Governo d9 Japão, em Brasília, em 12 de março
· de 1993_
'''

Nos termos do disposto no art. 140, a, do Regimento
Interno, designo o nobre Sen_ador l}ello Paxga para proferir
o. parecer sobre o projeto, em substituição à Coqii_s$ãO de
Rela~ões Exteriores-e 'Qe:fe~a. Nacjm;1al,
'O SR- BELLO PARGA (PFL-MA. Para proferir parecer.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos da Constituição
Fedeial, ,art. 49, I, e das disposições regimentais pêriinentes
à tramitação do Projeto de Decreto Legislativo vem ao nosso
exame apresente Projeto de Decreto Legislativo, que "Aprova o texto do Acordo_, por troca de Notas., relativo à concessão
de empréstimos, pelo FUndo de Cooperação Económica Ultramarina, para o financiamento de três projetes ambientais,
celebrado entre o Governo da República FederativÇt_do Brasil
.e. o Gover;no do Japão, em Brasília, em 1Z de março de .1993".
Acompanha o texto original do Acor_dg ora exÇtmjnado
Exposição de Motivos do Exmo Sr. Ministro das. R~lações
Exteriores·; na qual são arroladas as razõe_s que levaram à
sua consecução. Desta manifestação; cabe destacar o seguínte:
Posso citar:
'
"Tertho a honra de subme~_r a altÇt consideração
de Vossa Excelência o anexo textq do Acordo. por troca
de notas de 12 de março de 1993, pelo qual os Governos
da República Federativa do Brasil e do Japão formalizam a futura concess_ão de finançiamen_to de 99,045
bilhões de ienes, por parte do Fundo de Cooperação
Económica Ultramarina (OECF) para a implementação de três projetes ambientais no Brasil.

A itnpottâilcia· do Acordo formalizado_ por essa
troca de notas reside no impacto não apenas ambiental
dos projetes a se"rêin imp1etheiltados com· <)s tecursos
nipônicoS, inas tan1bém sociã.l, representando os mes~
mos, relevante contribu-ição a melhoria da qualidade
--~--"~de vida das populações--do Rio de Janeiro e de São
Paulo. A esses benefícios soma-s_e_o aspecto econõmico
da exploração de uma fonte alternativa de eilérgiacomo
a--que será produzida a partir da inCfnetaÇão ·de lixo
na região paulista.
' :
Devo sublinh~u, ainda,,a i11.1portância Po~ítica do
presente instrumento~ que representa o. prim~iro com~
prometimento de recursos de vulto, por um país credor
do Brasil, após as iriid3.tivás' dó Góvernb brasileiro
pata a~n-dtfi'lãlização de suas relações com a comunidade
financeira internacional."
. Veiífica:.se- ser o ato internaçioilal aqui considerado ~!ta
mente relevante aos interesses nacionais, s3.lvagu(t.rdada tambéni iriclusive a nova apreciação legislativa no caso- de ajustes
complemeritares ou revisões posteriores, confornie estipula
o_Parágrafo Único, do Art. 19 do J'rojeto de DeáetóTegislativo sub examen.
'
' '
. Conclui-se,_ por derradeiro, verificaçiÔS os .aS~ctOs da
Exposição de MotivOs, ut supra, serem inequívocas.a oportuiiídade e conveniê_n_çiª para o "Brasil da ratifiCação dó Acordo
em tela.
P~lo exposto, somos pf-ia :1provação dO piesénte P-rojeto
de Decreto Legislativo, recomendando-o aos meus ilustr_es
Parlamentares.
O SR- PRESIDENTE (Levy Dias) -~Completada a instruçã9 d~ matéria, passa-se à discussão do projeto ein turno
único. (Pausa.) ·
·
·
· ·
··
Não havendo quem peça a palavra, enc'erfo a dfséusSão.
Em votação.
..
.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-·- Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora pa:ra a redação _final.
O SR, PRESIDENTE (LevyDia~)-:-c S9bre a mesa, parecer da Comissão Diretora: oferect!n,do à r~dação. ~n.ill, que
será lida pelo Sr. 1' Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N• 159, DE 1993
(Da Comissão Dirdora}

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 15, de 1993.
A Comissão Diretora apresenta a redação filial do Projeto
de Decreto Legislativo n9 15, ~e 1993 (n9 262/93, na Câmara
dos DeputadoS), que aprova o Texto do Acordo, por Troca
de Notas, relativo à Concessão Econômica Ultramarina, para
o financiamento de três projetes ambientais, celebrado entre

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

o G_overno da República Federativa- do Brasil e o Governo
do Japão,_em Brasflia, em 12 de março de 1993.
Sala de 'Reuniões da Comissão, 25 de maio de 1993.- Chagas
Rodrigues, Presidente. Nabor Júnior, Relator. Levy Dias, Beni
V eras
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_Nos termos do disposto no art. 140, "a", do Regimento
Interno, designo o nobre Senador Aureo Mello para proferir
o parecer sobre o projeto, em S1!bstituição à Comíssáo de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos da
Constituição Federal, art. 49, I, e das disposições regimentais
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
pertinentes à tramitação do Projeto de De.creto Legislativo
n' 15, de 1993 (n~ 262, de 1993, na Câmara dos Depuem apreço, encaminhawse a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o presente Projeto de Decreto Legistados.
lativo, que "Aprova o texto do_ Acordo, por troca de Notas,
Faç~ ~aber que o Congresso Nacional aprovou, e e ,u .
Presidente do Senado Federal, nos termos do_ar_t. 48, ttem _ que concede status au~ôn9mo ao escritórió de representação
d() _Fundo de_ Cooperação Ec_onômica Ultramãfina do Rio
28, do ~egiinento Interno, promulgo o seguiilte·
de Janeiro, Celebrado entre o Governo da República FederaDECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1993
tiva do Brasil e o Governo do Japão, em-BraSília, em 12
de março de 1993".
AProva o texto do Acordo, por troca de Notas, relativo
Acompanha o texto original do Acordo ora examinado
à Concessão de empréstimos, pelo Fundo de Cooperação
ExposiÇão de Motivos do Exm9 Sr. Ministro das Relações
Económica Ultrama rina, para o financiamento de três
Exteriores, na qual são arroladas as razões que levaram à
projetos ambientais, celebrado entre o Govern<!_da Re_Pd.bJica Federativa do Brasil e o Governo do Japão, sua negociação e firma. Desta manifestação, --cabe destacar
o seguinte:
em Brasftia, em 12 de março de 1993.
2.0 OECF é agêncía--villéllhida ao Governo japonês, enArt. ;i<:>· 'é aprovado o texto.do Acordo, por troca c;le Notas,
carregada dos empréstimos concedidos pelo Japão no âmbito
relativo à concessão de empréstimos, pelo Fundo de Coopede seu programa de Assistência Oficial ao Desenvolvimento._
ração Econôi'nicil Ultramarina, para 6 finan"ciarrtento de três
3. Os primeiros financiamentos .do Fundo de que o GoprojetóS~:imbientais, celebrado entre o Governo da República
verno brasileiro se beneficiou"-datam de 1981. Ao longo desses
Fedefa:Hva-- do Brasil e o Governo do Japão, em Brasíli'a,
12 anos, puderam ser implementados, graças a essa agência,
em 12 d~ março de 1993.
. . .
. projetes que contribuíram à reestruturação portuária brasi·Parágrafo único. . Estão st.\jeitos_à ·aprovação do Co_n- -leira, à irrigação de-áreas agricultáveis do Nordeste e de Minas
greSso'Nacional queisquer'~t()_~ gue possam resultar em reviSão
Gerais·, "à. eletrificação rural e,_ m'ais ~eCenteÍnente, à recupedo -referido 'Acordo, assim-coro:o ·qU:eisquer ajustes compleraÇão ambiental no Rio de Janeiro.e em São Paulo.
mentares que, nos termos do art. 49, incisáT da CoOSf!tuiçãO
Verific-awse ser o ato iritelilacional aqui considerado altaFederàl, ,acairetem encargos ou compromissos grav~sos ao
mente relevante aos interesses nacionais., Salvaguardada incluw
património nacionaL
.
sive a nova apreciação legislativa no caso de ajustes compleArt. 2f'- Este Decreto Legislativo entra em vtg·or ·na ·data
mentares ou revisõ_es posteriores! conforme estipula o pará~
de sua P';lblicação.
··
-grãfo único,-do art. 1~·do Projeto de Decreto Legislativo ''sub
examen".
O SR. PRESIDENTE (L~vy Dias).'-=- Em discussão a
Concluiwse, pot -derradeiro, veiifiCádos os aspectos da
.
redação final. (Pausa.) _
Exposição de Motivos, ut supra, serem inequívocas a óportuNão havendo quem peça a palavra, encerro a discuss.ão.
Em votação. . ..
.
.. ~Iidad.e e conve~tiência para o Brasil da ratificação do Acordo
·
em tela.
OS SrS. Senadores que a aprovam queiram permanecer
Pelo exposto, somos pela aprovação do presente Projeto
sentados.. (Pausa.)
.. . _
.
de Decreto Legislativo.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Completada a instrução da matéria, passawse à discussão do projeto em turno
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa-se, agora,
úiiicó. (Pausa.) - · ··
·
·
à apreciação do Requerimento n 9 498/93, de urgência, lido
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
no Expedíente, para o Projeto de Decreto Legislativo n9 16,
. Em votação.
de 1993.
__ Os Srs. SenadOres que o· apfóVam ci•ieiranf perriíaneCer
Em vOtação o requerimento.
···
·: sentados. (Pausa.)
··
· ··
Ós Srs.- Senadores que o aprovam queiram permanecer
Aprovado.
sentados. (Pausa.)
A matéria vaí~à Comissão Diretora para·a fédação final.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passawse à apreciação da maO SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Sobre a mesa, paretéria.
cer da Comissão -Diretora ·ofüecenao a redação fmal, que
Discussão, em turno único, do Projeto -de Decreto
será lida pelo Sr. 1<:> Secretário.
Legislativo no 16, de 1993 (263/93 na Câmara dos DepuÉ lida a seguinte
tados), que aprova o texto do acordo por troca de
notas que concede status autónomo ao EscritóiiO de
PARECER N• 160, DE 1993.
Representação do Fundo de Cooperação Económica
(Da Comissão Diretou}_
Ultramarina no Rio de Janeiro, celebrado entre_ o Go_w _
vemo da República Federativa do Brasfl e o _Oove:rno
_ .. Redação flnal do Projeto de Decreto Legislativo
do Japão, em Brasília, em 12 de março de 1993. _
n° 16, de 1993.
ANEXO AO PARECERN' 159, DE 1993.
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rito crítico e çapacidade de adaptação às novidades da técnica,
_
que um sistema de educação revela sua eficácia.
Assim foi, após a Segunda Guerra Mundial, que a Alenianha e o Japão, países derrotados e praticamente aniquilados
em sua capacidade produtiva, se reergueram, a ponto de serem
hoje potências econô_mi~as de r~Jev'?, ch_egando mesmo a
ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos, nação" iriCoiriparavelmente mais rica em recursos naturais, em população e eQl
capital acumulado. Mais reCentemente,_o caso dos chamados
Chagas Rodrigues, Presidente. - Nabor. JiiniOr,l~.elatoi. Tigres Asiáticos deve ser levado em conta, s0bretu4Q_guando
comparamos a eVqlução do Produto Interno per ca]ilfà-daqueLevy Dias - Beni Veras
les países nas duas últimas déCadas cOm a dó Brasil no mesmo
ANEXO AO PARECER N' 160, DE 1993
período. Países de industrialização tardia, corno ·o nosSo-, e .
até mesmo mais tardia, eles S3ír~ln de tfás, nos pa:Ssafani ·
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 16,
de 1993 (Í1° 263, de _1993,_ na Câmar_a dos Dep~tados).
à frente e já vão longe de_ nosso alcance, Poi~ b~~. S~~~S.enado
res, se examinarmos bem as políticas desenvolvimentiSfas de~
Faço saber que .o- Senado Federal aprovou, e
ses países, veremos que, entre seus primeiros e fundamentais
eu,
, Presidente nos termos do art. 48, itenl 28, paSSos, invariavelmente figurou ·o e·stabelecimento <;I~ um siste- ·"
do Regirrl.ento Interno, promulgo a seguinte
ma de educ~ção de qualidade e ao alcance_de toda a população.
Qualquer política parã- à educação que pretenda retirar
DECRETO LEGISLATIVO N'
, DE 1~92
o Bf.á.sil do marasmo e da crise deve naturalmente priVilegiar
Aprova o texto do Acordo, por troca de notas que o enSino flindamerit31." TOdos sabemos que a priirieira série
concede ''status''' a~tônomo ao escritório de represen- do primeiro grau é o gargalo onde fica. retida. metade d~
brasileiros que chegam a ter acesso~ escol~. Milhões de nossas
taç~o do Fundo de C_~peração Econômica Ultramarina
no Rio de Janeiro, celebrado entre o Governo da Repú- crianças, entretanto, sequer entram no sistema esçolar. Nosso
blica Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em País tem, por causa disso, índices alarmantes de analfabetismoentre os jovens de mais de quinze anos- os que já ultrapasBrasília, em 12 de março de 1993.
saram a idade em que deveriam ter completado os_ oito anos
9
Art. 1 É aprovado o texto do Acordo, por troca de Notas,
de ensino obrigatóriO p·ela Constituição FederaL Es~~ massa
que concede "StatUs" autônomo a.o escritório de represenQ.~ .tJ;aballladores se~ um mínimo de .iJlStil.JÇ.ãO CO_n_s~itui um
tação do Fundo de _C_q_operação Econôm.iça Ultramarina no
passivo populacional, uma numerosa mâo~de-obrã im;lprovei- Rió de Jancir_o, celebrado entry-o G!=Jverno da República Fedetável para a inserção do Brasil no quadro altamente .comperativa do Brasil c o Governo do Japão, em Brasfii.a, em 12
titivo dos mercados_ mundiais. Não poderemos aprimorar a
de março de .1993.
qualidade de nossos produtos, primários ou industriais, ou
Parágrafo único. _EstãQ sujeitos· à apreciação dÜ Cona de nossos serviços, se não -dispusermos de capital humano
gresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do prede valor adequado às demandas cada dia mais complexas de
sente Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do
todos os setores__ da produção. Não nos_iludamos: não eXiste
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos
a vantagem comp_etitiva -dO baixo custo da rp.ãÕ~de~_Obr3..se
ou compromissos gravosos aopatrimónio nacional.
esta não tem uma qualificação mínima.
9
Art. 2 . Este Decreto Legislativo entra em vigor na
Contudo, por essas mestrias exigêricias de especialização
data de sua publicação.
e de 1=0mpetitividade do _mercado mundial, não devemos restringir ao nível da escola elementar nossa_bus_ca pela qualidade
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a
da educação. O segundo e o terceiro grau-s-do ensino, cada
redação final.(Pausa)
um eni seu âmbito, são parte índissociáv~l de u~rl sist~ma
Não havendo quem peça a palavra, encérfo _a discussão.
de educação que vise a cOnduzir o País ao camihho da prospeEm votação.
ridade e da__ justiça social. É da rnai9r importância que o- Brasil
Os Srs. SenadOres que a aprovam queiram permanecer
possa ter profissionais técnicos e de nível superior capazes
sentados. (Pausa)
de criar e aplicar as tecnologias que fazem, hoje, a diferença
Aprovada.
entre a miséria ·a riqueza aas nãÇões. Para iSso, neceSsitamos
A matéria v:ai à promulgação.
_dotar com laboratórios modernos e com professores capazes
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Há oradores inse atuÇtliza__dos. as esc_olas t~Criicas d~ segundo grau e as univercritos.
sidades.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelsop. We_dek..in.
A escassez dos recursos, no entanto_, torna impieSditdível
o plane-jamento criterioso dos projetes educacionais, sObre:.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Pronun_çia o seguinte discurso. )-Sr. Presidente, Sr~s. e Srs. Senadores, entre
tudo dos que envolvem o ensino superior, de modo a não
serem estabeledQos indiscriminadamente cursos par~ diploos instrumentos de que dispõem os países para promoverem
mar profissionais que· hão encontrarão nl.efCado di! trabalho,
seu desenvolvimento, destaca~se a formul(:!.ção cj.e uma política
ao =sair das universidades. Num pafs- com as dimensões do
de educação eficaz. A experiência de países que saíram recentemente de situações de pobreza ou atraso-parece- demohSlrar- nosso, pela diversidade regional, huma~a e_ econômica, o pla~
nejamento centralizado da educação profissional gera necessacabalmente a noção intuitiva segundo a qual a educação é
riam-êhte esses indesejáveis desequilíbrios entre oferta e decondição sine qua non para-a arrancada em direção à prospe.:
manda de mão-de~obra. A distância entre- o·saber universitário
ridade~ E é no maior ou menor sucesso em preparar o~ cida~
dãos para o trabalho produtivo, dotando~os de iniciatiVa, espí- -- e a realidade, que torna muitas vezes os estabelecimentos

A Comissão Diretora apresenta a redação fiiiãl do Projeto
de Decreto Legislativo n" 16, de 1993 (no Z63/93;--n-a Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo, por troca
de notas, que concede St~~u~_autónomo ao Escritório de Representação .do Fundo d~ Cooperação Econômica _Ultramarina no Rio 'de Janeiro, celebrado çn.tre o Govemq da, República Federativa do BraSil e. o _GovernÇ> doJapão~ em Brasília,
em 12 de março de 1993. .
_
~---- __ _
S2tla de Reuniões õa ÇQfniSsãg ,_ 25 de ~ID.aio~e-1993. :...._
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- Objetiva-se. com esse reaparelhameD.to dã.s uni~ersidade ensino superior verdadeiras torres de maffim, é outro pro--des, tomá-las mais capacitadas a formar profissionais que atenblema que precisa ser evitado, para não haver desperdício
da~ ao_ compromisso de dinamizar o desenvolvimento da rede recursos públicos. A regionalização do ensino universitário
gião e que respondam, com soluções adequadas, t-écnica e
e técnico é, por isso, urna das vias mais e-ficieD.fês para se
socialmente, às necessidades da população de baixa renda.
compatibilizar disponibilidade de profissionais especializados
De nada adiantaria dispormos de profissionais altamente espee mercado de trabalho, ao aproximar ao máximo_ a univercializados, se não forem sensíveis aos problemas mais urgentes
sidade da vida local, além de facilitar a busca Qe soluções
de nosso--povo. vítima de tantos flagelos, mesmo em estados
próprias para as questões locais.
curo menor grau de d~sigualdade social, como Santa Catarina.
Ao contrário da maioria dos_ Estados brasileiros, que
O projeto está estruturado em seis programas: Gestão
apresentam uma acentuada concentração populacional na re- , enfocando a formulação de políticas glObais, incluindo
gião metropolitana, no Estado_ de Santa Catarina a população
a possibi1idade de criação de novos cursos de graduação e
se distribui mais uniformemente pelas suas vinte microrrepós-graduação, e a melhoria da qualidade da administração
giões. Essa particularidade de meu Estado foi certamente o
das instituições de ensino~ Recursos Humanos -, visando
que possibilitou a estruturação de--Um sistema de ensino supeao aperfeiçoamento dos corpos docentes; Informatização rior descentralizado, em que as universidades públicas e privapara mod~rnizar os sistemas de informação e gerência; Máqui:
das distribuíram suas unidades pelos centros urbanos de médio
nas e Eqmpamentos - , para atualizar os laboratórios usados
porte, de acordo com as características e-c_onômicas da mícror~m atividades de ensino_,. pesquisa e extensão; Acervo Biblioregião atendida.
grãfico para dotar as instituições de literatufa técnica atuali~
Essa organização multi-campi pode ser bem ilustrada pelo
zada; e Infra~estrutura Física - , para reformar e expandir
exemplo da Universidade do Estado de Santa Catarina
oAconjunto patrimon_ial_das universidades. Todos os programas
(UNESC), que agrupou_suas uri.ídades em três cidades: Floriatem em comum o objetlvo de adequar as instituições às demannópolis, Joinville e Lages. Na capital, onde predominam as
das projetadas para o ensino e ó desenvolvimento do Estado.
atividades da administração pública, do turismo, do comércio
·O Governador Vilson Kleinübíng •.sensível a essas necese da prestação de serviços, localiza-se o Campus I, que com:sidades, está empenhado na consecução desse projeto. Com
preende o Centro de Artes, o Centro de Ciências da Adminíso apoiO do Ministério da Educação e- do Desporto, o Govertração, o Centro de Ciências da Educação e o Centro de
nador está pleiteando ao Banco Interamericano de DesenvolEducação Física e [)espertos; em Jo~n~ille, centro pol~rizador
vimento (BID) o financiamento de uma parte dos custos esti~
da microrregião do nordeste catarinense,- onde predominam
mados para o projeto. Pelo plano, o BID financiaria sessenta
as atividades industriaís, sobretudo do setor metal-mecâniCo,
e cinco por cento dos custos, concentrados nos programas
localiza-se o Campos ll, em que funciona o-centro de Ciências
de Informatização, de Máquinas e Equipamentos, de Gestão
Tecnológicas, com os cursos de Engenharia e de Tecnólogo
-e de AceryoBíbliográfico, arcando q ;Estado _com trinta. os
em Processamento de Dados; finalrhente, em Lages, centro
rtii.IhicipioS Coin dezesseis, e as próprias instituições univerpolarizador da microrregião serrana, onde há o predomínio
sitá_rias com os restantes nove por cento, num total aproximado
das atividades agropecuárias, s~tu~-se_o_ Campu~ Ill,_em que
de cento e sessenta e cinco milhões de dólares.
funciona b Centro de Ciê-néias A-gropecuá-rias, cOm oS cursos
de Agronomia e de Medicina Veterinária._Não será demais ressaltar aqui a irrlporiâilcia deSSe pro~
jeto para tornar o Estado de Santa Catarina mais habilitado
De modo análogo. as unidades da Universidade do OeSte
a dar sua contribuição_ aos e~forços para retirar o Brasil de
do Estado de Santa Catarina (UNOE$C),-da Universidade
sua presente situação de atraso e subdesenvolvimento e livrar
do Contestado (Une}, da Universidade dó~ Vaie-do ltajaí
tantos de nossos patrícios da fome e da miséria. Tanto mais,
(UNIV ALI), da Fundação Educacional de Érusque (FEBE),
tratando-se de um estado com vocações definidas para a proda Fundação Educacional Regional Jaraguaense (FERJ) e
dução de alimentos e de bens de capital.
da Universidade do Extremo Sul Caíarinense (UNESC) se
distribuem por mais de uma microrregião, -sempre atendendo
Um dado a ~~i~ _chama a atenção para Santa Catarina,
às características econômicas locais.- O Estado ·-cOiiia- ainda
que torna o Estado um centro estratégico no momento em
com a Universidade da Região de Joinvillc (UNIVILLE),
que o Brasil se empenha na integração com os países do Me ecosul: sua posição geográfica. Floria~ópolis situa-se a tguarais_a Universidade Regional de Blumenau (FURB), a Fundação
tância de Brasília e de Montevidéu, sendo equidistante tamEducacional do Alto Vale do Itajaí (FEDA VI) e a Univerbém de Assunção e do Rio de Janeiro. O Estado está, assim-,
sidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), que atendem
no centro da macrorregião que esses pafses hão progressinotadamente suas respectivas áreas de influência. Essa regiovamente de formar, à medida que se integrarem mais profunnalização permite fiXar o aluno em sua área, tOrnando desnedamente. As vantagens comercias que o Estado oferece para
cessário seu deslocamento para centros distantes do!) quai~
a futura situação integrada desses países é, portanto, inegável.
muitas vezes não retorna, privando a localidade dos especialistas que poderiam contribuir para o_ desenvolvimento InuniPor isso tudo, na condição de representante do Estado
cipal, regional e estadual.
nesta Casa, sinto~me orgulhoso desse potencial e me vejo
no dever de apoiar a iniciativa: do Governador Kleinübing
Essas universidades e fundações educacionais es_tãO consorciadas no Sístema de Ensifu:) Supeiíor -dO -EstadO Catari- - - e de dar suporte a sua reivindicação de financiamento junto
ao BID. Não é apenas um pleito por Santa Catarina, mas
nense e são participantes do Plano de Modernização e Exf'ansão do Ensino Superior Catãrinensé. Esse projeto· visã a aprl_- para todos os brasileiros.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
morar os recursos humanos e de infra-estrutura c _otil:nizar
o emprego dos recursos financeirOS., -promovendo a expansão
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a paliivra ~
e a modernização dos serviços fornecidOs pelas instituições
ao nobre Senador Mauro Benevides.
de ensino de terceiro grau do Estado.
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB·CK Pronunela o
seguinte discurso.) -

Sr~
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Presidente, Sr's. _e._Srs. $enadores,

na cidade de Contagem, Minas Gei"ais, riã~-qU31 passou· a
residir nos últimos anos, faleceu, no ·ctia 22,do_ corrente, o
ex-Deputado cearcnse Dario Bezerril Cojrêa .Lifp.ã, Constí:.
tuinte de 1934/35 na Assembléia Legislativa do.cea:rá e figura
de destaque, à época, nos círcü.los jurídicos do E:Slado.
Parlamentar dos mais brilhantes, liderou a Ba.tlcada governista no Legislativo cearense, quando Governador o Dr.
Francisco de Menezes Pimentel, debatendo com o líder oposicionista Paulo Sarasate, em memoráveis discussões, questões
ligadas à vida política de nossa terra.
Jurista de méritos comprovados, manteve uma -das _mais
movimentadas bancas de advogado, defendendo ·causas notáveis no Fórum e Tribunal locais.
Nomeado MiniStro-do_ Tribunal de Contas, os seus votos
eram sempre seguidos pelos demais integrantes da_quela Corte,
num reconhecimento aos seus- abalizados estudos, iniciados
em nossa Faculdade de Direito~
____ ~,___
·--. _
Em congressos nacionais, cofiio representante do Ceará,
Dario Cor'rêa Lima destacava~se pelo brilhO de sUã inteligência
e solidez de cultura, merecendo a_ admiração de seus pares
e de todos que o conheceram de perto.
Casado com o~ Alda Leite Barbosa Corrc;!:a-uma, o sau~
doso extinto era pai de dois filhos: Dario Filho (Já falecido)
e Mauro Silvio Corrêa Lima, advogado em Belo Horizonte.
São seus irmãos os Drs. Hyder e Cláudio Corrêa LiÍna, .
--·
além dos Srs. Yacy e Laura.
Ao registrar o falecimento do Ministro Dario Corrêa Lima, ·desejo homenagear a: sua memória, levando as condolências da Bancada cearense à sua ilustrada família.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a PreSídêOcia ·vafencet.tar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de ·amanhã
a segui_nte

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N• 458, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 458, de
1993, do _Senador Valmir Carupelo,_ solicitaildo, nos termos
regimentais, a tramitação conjtint~ das Propostas de Emenda
à Constituição n~$ 13, de 1991; e 4, de 1993, por tratarem
de matérias que versam sobre o mesmo assunto.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 14, DE 1993
Discussão, em turno único, do_P_rojeto de Lei da Câritara
n• 14, de~-1993 (n'7.128186, na Casa de origem), de inieiáiivà
do Presidente da República, que cancela débitos para com
a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca- .SUDE~
PE, e dá outras providências, tendo
- PARECER favorável, sob n' 132, de 1993, da Comissão
- de Assuntos EcoQômicos.
- 4-~
PROJETO DE LELDO SENADO
N'28, DE 1992
(Incluído em Ordem do- Dia nos termoS do art.
172, I, do Regimento Interno.)
DiscuSsão, em turno únÍco do PrOjeto de Lei do Senado
n9 28, de 1992, de aUtoria do Senador JoãoFrança, que estabelece as hipóteses e condições em que o Poder Público dará
assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas
__
vitimadas por crime dolu~o. tendo
PARECER favorável. proferido em Plenário, Relator:
Senador Cid Saboia de CarvalhO, em substituição à ComiSSão-_
de 'Assuntos Sociais.
QSR. PRESIDENTE (Levy Dias) --:- listá. encerradaa
sessão.
(Levantawse a sessão às 19 horas e 5 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N• 333, DE 19g3 ~
-O PreSidente do Senado F-ederaf, no uso de suaS--atribuições e em conformidade com a delegação de competência
que lhe foí outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n" 2,
de 1973, e tendo ero vís-t~ o que consta- do Pro.c~_sso 1,1 9
009.651193A, resolve exonerar, a pedido. VANILEMBERGUE DOS SANTOS~SOBREIRA MACHADO. do cargo,
em comissão, de Assessor Legislativo, do Quadro_ de l_)essoal
do Senado Federal.
se~nado Federal;25-de maio de 1993.-- S~enadqr Búrit~
berto Lucena, Presidente.
-GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO lNTERPARLAMENTAR
Reunião da .Comissão Deliberativa

Aos vinte dias do Qlês de maio de 1993~ ;is JQ h.oras,
na Sede do ·Grupo Brasileiro da União lnterparlamentar síto
no 29 andar do Anexo I do Senado Federal, reúne~se a Comissão
Deliberativa, convocada por Edital publicado nos DCN
-2de 30-4 e 1Y~5, sob a Presidência_do .Senador Ruy Bacelar.
SUBSTJTUTlVO DA CÂMARA
Presentes os Senhores Senadores Rachid Saldanha Derzf, j u~
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
tahy
Magalhães, Lucfdio Porte lia, Alfredo Campos. Ney MaN• 180. DE 1989
ranhão e os Deputados Prisco Viana, _Nilson Gibson, Leur
Discussão,- em turho único, do- SubstitutiVo da Câmarª
Lomanto, Genebaldo Correia, Ibsen Pinheiro, Hurpberto
ao Projeto de Lei d9 Senado n• 180, d~ 1989 (n• 3.592189,
SoutO, Henriq!l_~duardo Alves, Flavio Derzi, JOSé toi.iren~
naquela Casa), de autoria do Senador Mauro Borges, que
ço, Amaury Müller e Vitor FacciõhCU-S"eithor Pre_sídente
dispõe sobre a reparação de nature?:a econômic~ previs~a no"
_irlforma que a ·presente convocação destina~se _à eleição da
§ 39 do Ato das Disposições Cori.stitucionaisTransitórias, ten~
Comissão Diretora para o biênio 1993-1994. As l!h30min
do
encerra-se o processo de votação e o Senhor Pre!'i_dente desigPARECER favorável, sob n• 145. de 1993, da Comissão - iia oS Senhores Senadores_ Alfr~do Campos e Ney Mara!lhão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
como escrutinadores. Aberta a urna, foram encOntradas 17
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cédulas que coincidem com o número de votantes. Apurados
os votos constata-se que não houve voto discrepante, sendo
eleita, por unanimidade, a seguinte chapa: para Presidente,
o Senador Ruy Bacelar; para 1~ Vice-Presidente, Deputado
Henrique Eduardo Alves; para 29 Vice-Presidente; Deputado
Humberto Souto; para Tesoureiro, Deputado Nilson Gibsol?-;
para Secretário, Deputado Prisco Viana; para membros do
Conselho Interparlamentar os Senadores Rachid Saldanha
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Derzi eJoãó Càlmon. O Senhor Presidente proclama os nomes
dos eleito-s e declara-os e-mpossados, formulando votos de
que a nova Comissão Diretora continuará com o mesmo entusiasmo e dedicação com que se houve a que ora encerra seu
mandato. Nada mais havendo a tratar, às 12 horas, o Senhor
Presidente declara encerrados os trabalhos e eu, Secretário,
layrei a presente Ata que vai à publicação. - Senador Ruy
Bacelar, Presidente.

ANO XL VIII - N" 89

QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 1993

BRASÍLIA - DF

1---CONGRESSO NACIONAL-----r
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, promulgO o seguinte
DECRRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1993
Aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, que concede status autónomo ao
escritório de representação do Fundo de Cooperação Econômica Ultramarina no Rio de Janeiro,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do japão, em Brasllia,
em 12 de março de 1993,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'·' É aprovado o texto do Acordo. por troca de Notas, que concede status autónomo ao
escritório de representação do Fundo de Cooperação Económica Ultramarina no Rio de janeiro, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo do japão, em Brasília. em 12 de março
de !993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Coilgresso Nacional quaisquer atos que impliquem
revisão do presente Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, inciso!, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2'' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de maio de 1993. -~Senador Humberto Lucena, Presidente.

Brastlia, 12 de março ae--PJ<J3
DAOC-IIIDPI/DAI/39/P AIN-DJMU-LOO-N 11
A Sua Excelência o S_enhor
Yasushi Murazumi,
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão.
Excelência,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota, datada
de hoje, de Vossa Excelência, cujo texto transcrevo a seguir:
''Excelência.
Tenho a hora de rcfcrirRrne às recentes convcrsaÇOes entre
representantes do Governo do Japão e do Governo da República Federativa do Brasil a respeito do estabelecimento de
um Escritório de Representação do Fundo de Cooperação
Econômica Ultramarina (doravante denominado ··oEFF")
e da designação de seu representante residente c de seus colaboradores (doravante denominados ··funcionários Res.idenR

tes") no Rio de Janeiro, com o ohjetivo de acompanhar a
tramitação de empréstimos da Ajuda Oficial ao Desenvolvime1lto(ODA) do Japão concedidos pelo OECF.
As funções pertinentes ao Escritório do OECF são as
seguintes:
1) Participar, _em ca:ráter preliminar, de negociações que
conduzam a acordos de empréstimos entre o OECF, de um
lado, e o governo ou empresas estatais ou outros tomadores
brasileiros (doravante denominados conjuntamente ·'Tomadores Brasileiros") de outros;
2) Negociar acordos de empréstimo e acOmpanhar a tramitação dos projetes em implementação, bt!m como o desembolso dos empréstimos;
3) Atuar como ligação entre o OECF e os Tomadores
Brasileiros no que diz resp~ito ao rápido processamento para
a implementação dos acordos de empréstimos~
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OirelOI' EacabYO

CARLUS HOMERO VIEIRA S lN A
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l.L l:t CARLOS BASfOS.

ASSINATURAS

Dire10t ladMinll
fl.ORlAN AUGUSTO CXlUTINHO MADRUGA
OinlOI' Ad]uco

4) Recolher informações a rcspeit_o ~a implementação
shi Murazumi Emhaixador Extraordinário e Plenipotendáriõ
_ -~ _ , _ __ -~- .
dos acordos de empréstimo.
dQ Japão junto ao Governo da R~pública Federativa do EraTenho ainda a honra de confirmar o ~n..tendimento alcansi! . "
çado nas referidas conversações, de que O Go1,1crno da RepúTenho ainda a honra de confirmar, em nome do Govetno
blica Federativa do Brasil concederá os- s~guintes pri_vpégios
da República Federativa do Brasil, o entendimento constante
ou facilidades: _--_____ _
da Nota tranScrita e concordª-r com _que a Nota de Vossa
1) Com rcspelto ao escritóriO dO. QE'CF no Rio d~ 'J~&ei:
~EXC,elênCÍa_ e .~sta- N'otà ·em -Ú~spOSút-Con~títuam um acordO
ro, isenções dos direitos-alfandegários e impostos sobre impor-·
entre os dois Governos, que vigorará a partir do recebimento,
tação ou compra de equipamento de escritódo e automóveis_,_
pelo Governo do Japão, de notificação escrita do_Governo
necessários ao funcionamento do escritór.io, assim como sua
da República Federativa do Brasil de que se completaram
exportação, dentro de limites aCeitáveis de acprdo com a_legisos trâmites internos I)ecessátios à entrada em vigor do Acordo.
lação brasileira em vigor. ·
, , - -----~
. . _ _ . : "A:·provcito a oporiu-nidãde· para rcnovár a V óSsa Exce2) Com respeito aos fuQcionários r~side:nfes do OECF
lência os protestos da minha mais alta consldcraç-ão. -;- Fere suas famüias, que não sejam nacionais ou residentes permanando Henrique -Cardoso, Ministro de Estado das Relaçõe~
nentes na RepúbliCa Federativa do Brasil:
_
ExterioreS da República Federativa do Brasil.
a) concessão, a pedido, de vista de entrada para os funcionários residentes, isentos de taxas consulares;
a) os recursos do empr~<;timo serão usados de forma adeb) isenção de_ direitos alfandegários ·e-impostos de _imporquada e exclusivam~nt~nos projetos relacionados na Lista,
tação, num prazn de seis_ ineses a partir da Chegada, ou subsee
qüente exportação de:
b) as in~talações construídas no .áffibito do fr1tpréstimo
i) bagagem pessoal;
serão mantida~ e usadas convenientemente. parii os fifi::-. esta~
ii) bens pessoais, domésticos c outros introduzidos_ no
belecidos nesses cntcndímento:s.
Brasil para seu uso, de acordo com -P. ~_gisl~ção .Qr~sile_i~a.
·10. O Governo da RepUblica Federativa do Brasil deveem vigor; e
rá,
quando
assim for solicitado, fornecer oti providenciar que
iii) um automóvel por-cada funciOrrári'<tfCSidente_de acoros Mutuários Brasileiros forneçam ao Governo do Japão as
do com a legislação brasileira vigente (ou alternativamente,
iilfórinações cós dados rç_lativos à evolução da implementação
a compra de um automóvel de fabricação brastleir~ isenta
dos projetes mencionados no parágrafo 1.
·
de IPI (lmposto sobre Produtos Jndus.tri~l_izados) e de_ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Se_ry_iços) é opcio11. Os dois GoverOcis-·manterão consultas bilaterais
naL
quando surgir qualquer questão ligada aos entendimeTitos.já
c) isenção de Imposto de Renda sobre Sã.láríos e vantacitados.
gens percebidas em rt::muneração de suas ativida9es para o
OECF na República Federativa do Brasil~ _
Tenho igualmente a _honra de propor que esta Nota e
3) Os bens c os automóveis mencionados acima poderão
a Nota de resposta de Vossa Excelência, confirmando o acima
ser vendidos ou transferidos de acordo__ c;QOJ a legislª_ção brasiexposto em nome do Governo da República Federativa do
leira vigente.
Brasil, passem a constituir Acordo entre os dois Governo~,
Tenho ainda a honra de propor que esta Nota c a de
o qual entrará em vigor na data do recebimento, pelo Governo
do Japão, da notificação escrita do Governo da República
Vossa Excelência cm resposta confirmando, em nome do Governo da República Federativa do Brasil, o entendimento
Fede_rativa do Brasil informando terem-se completado as proacima constituam Um _Aç_ordo errtre o~_dois Goverpos, que
vidências internas_ necessárias para-a entrada enl vigor do
vigorará a partir do recebimento, pelo Governo do Japão,
referido Acordo.
de notificação escrita _do Governo da R~pública Federativa
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excedo Brasil de que se completaram os trâmites in-ternOs- neceslência meus protestos da mais elevada consideração.- Yasusários à entrada cm vigor no Acordo.
Aproveito a oportunidade para ~enovar a Vossa Exce- shi Murazumi, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
do Japão junto ao Governo da República Federativa do Brasil_.
lência os protestos Uc minha mais alta consideração. - Yasu-
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Tenho a hOnra de confirmar, em nome- do GOvnno dt~,
República Federativa do Brasil, que o acima exposto é tam(em milhões de ,iene.s)
P~I11 q entendimento do Governo brasileiro, e de concordar .
com que a Nota de Vossa Excelência e esta Nota de resposta _
31.475
49.427' conStit:uam um ACordo entre os dois Governos, o qual entrará
em vigor à data do recebimento, pelo Governo do Japão,
18.143"
da notificação escrita, por parte do Governo da República
1. Projeto_ de_ Construção do SiStema:de Esgoto da Bacia
Federativa do Brasil. de que se cumpriram as formalidades
da Baía de Guanabara.
·
internas necessárias à sua vigência,
2. Projeto de Despoluição da Bacia do Rio Tictê.
Aproveito a oportunidade para ·renovar a Vossa Exce3. Projeto de Construção de Usina de Tratamento de
lência os protestos da minha mais alta consideração. - FerLixo Sólido na área Metropolitana de São .Paulo.
- nando Henrique Cardoso, Ministro de Estado das Relações
D Al/D A O C-I II D PF IDEM AI401P A I N -DI MU- LOOExteriores da República Federativa do Brasil.

Lista

Nll/199316

Faço saber que o Congres'so· NaCiciriàl 8.Pio'v.C!ú', Cti,'_ Humberto Lucena. PreSídCnte do Senado

Federal, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, promulgoo seguinte
DECRETO LEGISLA TJVO N' 11, DE 1993
Aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, relativo à concessão de empréstimos,
pelo Fundo de Cóoper3ção Econômica Ultramarina para o financiamento de três projetos ambien-

tais, ~eiebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão,
em Brasília, 12 de março de 1993.
O Congresso Nacional decreta: . .
.
_
.
.
Art. 1'' Fica aprovado o texto do Acordo. por troca de Notas. relativo a concessão de empréstimoS.
pelo Fundo de Cooperação Económica Ultramarina para o financiamento de três projetes ambientais,
celebrado entre o Oo.Ycrno d.a República Feçlerativa do Brasil c o Governo do Japão, em Brasflia, 12
de março de 1993.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que possam
resultar em revisãO do referido Acordo, ãssiril Como qUaisquer ajusteS -complemcntan~S--que. nos termos
do art. 49, inciso I. da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patríri1õnio
nacional.
Art. 2'·' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal. 25 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
BrasHia, 12 de maio de 1993

DAJIDAOC-IIIDPFIDEMAI /PAIN-DIMU-LOO-N11
A Sua Excelência o Senhor
Yasushi Marazumí,
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de Vossa
Excelência, datada de_ hoje, cujo teor é o seguinte:
Excelência,
Tenho a honra de confirmar o seguinte enTeridiffif:i!to
recentemente alcançado entre o.s representantes do Governo
do Japão e do Governo da República Federativa do Brasil,
com relação a ·um empréstimo japonês a ser concedido nos
termos do Plano de Reciclagem Financeira, com vistas a fortalecer as relações amistosas e a cooperação económica entre
os dois pafses:
L Um empréstimo cm ienes japoneses, até o montante
de noventa e nove bilhões e quarenta e cinco milhões de

ienes (Y99.045.000.000) (doravante denominado "o Empréstimo") será concedido _ao Estado do Rio d_~ Janeiro·. ao De par-

tamento de Águas e· Energia Elétrica do Estado de São Pâulo
e à Companhia de Gás de São Paulo (doravante denominados
"os Mutuários Brasileiros") pelo Fundo de Cooperação Econômica Ultramarina (doravante denominado "o Fundo;,), de
acordo com as leis e os regularnentos_japOileses pertinentes,
para a implementação dos projetos enumerados na lista em
anexo (doravante denominada "a Lista"), çlc acordo com a
alocação_ específica na Lista para cada projeto.
2. (1) O Empréstimo será tomado disponível mediante
acordos de empréstimo a serem firmados entre os Mutuários
BnlsileirOs e o Fundo. Os terffiOs:-e-_as condições do EmpréstimO; assim como os procedimentos para Sua utilização, serão
regidos pelos respectivos acordos de empréstimo, que conterão. inter alia, os seguintes princípios:
a) o prazo de amortização será de 18 (dezoito) anos,
após um prazo de carência de 7 (sete) anos;
b) a taxa de juros será de 5 (cinco) por cento ao ano.
Entretanto, quando parte do empréstimo for destacada para
c.obrir pagamento a consultores, então a taxa de juros aplicável
a essa parcela será de três e um quarto (3.25) por cento ao
ano;
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c) o período de desembolso será _de 9 (nove) .anos para necessárias à sua entrada e permanência na República Federao projeto n" I da Lista, seis (6) anoS ·para o p-rojeto n~ 2 tiv:a Qo Brasil. para o desempenho de suas atividades.
9. O Governo da R_epública Federativa do Brasil busda Lista, e de 8 (oito) anos para o projeto n" 3 da Lista,
cará to_mar as providências necessárias para assegurar que:
a partir da data de entrada em vigor do acordo de empréstimo
a) os recursos do ~rnpréstimo serão usados de forma adecorrespondente.
(2) Cada um dos acordos de empréstimo mencionados · quada e exclusivairiellte nos ptojetos relacionados na Lista,
e
no subparágrafo (1) acima será firrriado após o Fun:do se consib) as instalações construídas no âmbito do ErnRr_éstimo
derar sath.feito com relação à viabilidade do prOJeto; ihclusive
quanto às considerações ambientais, a que se refere o acordo serão mantidas e usadas convenientemente,_ para os fins estabelecidos nesses entendinlentos-.
-w. O Governo da R.ede empréstimo.
(3) o período de desembolso mencionado no subparágrafo cpl.íhlica Federativa do Brasil deverá, quando assim for solicitado, fornecer ou providenciar que os MutuáríoS Brasileiros
(1) (c) acima poderá_ ser estendido m~çliante a concordância
forneçam ao Governo dO Japão as infOrmações e os dados
das _autoridades interessadas dos dois Governos.
relativos à evolução da implementação dos projetús mencio3. A República Federativa do Brasil garafitirá a ainOrtinados no parágrafo 1.
zação do principal dos Empréstimos concedidos para os proje11. Os dois Goveril'os manterão consulta::; bilaterais
tas mencionados na Lista, assim como 9 pagamento dos juros
quando surgir qualquer questão ligada aos entendimentos já
a eles rcJativo::;,
.
___ _
4. ( 1) O Empréstimo estará disponível para cobrir.pai~a -citados.
Tenho igualmente a honra de propor que esta Nota .e
mcntos a serem cfet.uados pelas agências executoras brasileiras
a Nota de resposta de Vossa Excelência, corilirmando o acima
aos fornecedores, empreiteiros e/ou a _co'nsultores de paísesexposto em nome do Governo da República Federativa do
fonte elegíveis, em conformidade _coro_ os contratos que teBrasil, passem a constituir Acordo entre os dois Governos,
nham sido ou venham a ser firmados entre eles para a_ com-pra
de produtos e/ou serviços necessários à implementação dos - -o qual entrará em vigor na data do recebimento, pelo Governo
do Japão, da notificação escrita do GOverno da RcpúblÍca
projetos mencionados no parágrafo 1, desde que tais compras
Federativa do Br~sil informando terem-se completado as pro~
sejam efetuadas nos países-fonte elegíveis e se refirâm a prodUvidências internas necessária"$. para a entrada em vigor do
tos fabricados por esses países ou a serviços por eles fornereferido Acordo.
cidos.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce(2) A determina-ção de países~fonte .elegívéis, menciolência meus protestos da mais elevada consideração. - Yasunados no subparágrafo (1) acima, será objeto de acordo entre
shi MUi-Szumi, Embaixador Extraordinário e: Plenipotenciário
as autoridades interessadas dos dois GõVe-iilos. do Japão junto ao Governo da República Federativa do Brasil.
(3) Parte do empréstimo poderá sef "uSada pà.ra cobrir
despesas elegíveis, em moeda local~ que sejam necessárias
Lista
(em milhões de ienes)
à implementação dos projetas menciOnados n_o parágrafo 1.
5. O Governo da República Federativa do Brasil assegu31.475
rará que a aquisição dos produtos e/ou serviços mencionac;los
49.427
no subparágrafo (1) do parágrafo 4 obedecerá às normas de
18.143"
aquisição do Fundo, que estabelecem, iniel- alia, os p-rocedi1. Projeto de Constfú.ção do Sistema de -Esgoto da Bacia
mentos de licitação internacional a serem seguidCls, exceto
da Baía de Guanabara.
quando tais normas. forem julga_das inaplicáveis ou inadequa2. Projeto de Despoluição da Bacia do Rio_ Tietê.
das.
3. Projeto de Construção de Usina de Tratamento de
Lixo Sólido na área Metropolitana de São Paulo.
6. O Governo da República Federativa do Br~sil isenDA I/DA O C-IJ/D PF ID EMA/40/P AIN -D IM U- LOOtará o Fundo de todos os irnpostos ou_ tributos cobrados na
Nli/1993/6
.
República Federativa do Brasil com relac;ão ·ao __Ernpréstirim
Tenho
a
honra
de
confirmar,
ilome do Governo da
e aos juros dele decorrentes.
República Federativa do Brasil, que o acima exposto é taM7. Com relaç_ão_ ao transporte e ao .seguro marítimO de
bém o entendimento do Governo brasileiro, e de concordar
produtos adquiridos nos termos do Empréstimo, o GoVerno
com que a Nota de Vossa Excelência e esta Nota de resposta
da República FedcrativÇt do Brasil r~sp~itar_á _o_s princípios
constituam um Acordo entre os dois Governos, o qual entrará
da competição livre e jU,Sta-entre as empresas de naVegação
em vigor à data do rece_bimento, pelo Governo do Japão,
e de seguro marítimo dos dois Países, em çol)sOnâncía com
da notificação escrita, por parte do Govern.o da República
os procedimentQ.S específicos da Repúblicâ FeáefatiV:i doBraFederativa do Brasil, de que se cumpriram as formalidades
sil.
internas necessárias à sua vigência.
8. Os cidadãos japoneses cujos serviços possam vir a
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceser necessários na República Federativa do Bt;asil, no contexto
lência os protestos da minha mais alta consideração. - F~r
do fornecimento d~ produtos _e/qu serviços_ mencionadoS_ no
nando Henrique Cardoso, Ministro de Estado das Relações
subparágrafo (!) do parágrafo 4, ter~o todas_ as facilidades
Exteriores da República Federativa do BrasiL

em
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Faço saber que o Semido 'Federal aprovou, e cu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48,_ item 28 ,d? R~~méntü' Ini-e~ti9~ -p~~mu~go ~ seg~~~te
, RESOLUÇÃO No 46, DE 1993
Cria a Comissão de Fisc-alizaç-ão e Controle e dá outras providências.
O Senado feder~! resolve:
...
. .
_
Art. i'' E criada, no Senado Federal, ,a Comissão de Fiscalização e Controle (CFC), de earáter
permanente.
Art. 2o A Comissão de Fiscalização e Controle será integrada por dezessetc membros titulares
e nove suplentes, cabendo-lhe, sem prejuízo das atribuiçóes das demais comissões, inclusive a competência
dC que trata o inciso X do a:rt.' 90 "do -RCgi!ric:nt9 ln ter~~_ ~o Senado _Federal, exercer a fiscalização e
o controle dos a tos do_ Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, podendo, para esse fim:
a) realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
b) convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições:
c) rCccbcr pétíÇ9eS,. re.clzú~açõe-s, repn~~CntaÇôCS Ou que-ixa-s ;cte qualquer pessOa--relativas a a tos
sujeitos à competência fiscalizadora da comisSão;
d) solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
e) avaliar a efi'tácia. eficíêndaee"éonóffiicidade -dos prOjetes c programas de governo no plano
nacional, no reg-ional c no setorial de desenvolvimerito, emitindo parecer conclusivo;
f) apreciar a compatibilidade da execução orçamentária com os planos e programas governamentais
e destes com os objetivos aprovados cm lei;
g) solicitar-, pO"i""esCi'ito-; informações à adminiStração di reta c indircta, bem como requiSitar-documentos públicos necessários à elucidação do ato objeto de fiscalização;
h) avaliar as contas dos administradores c demais responsáveiS por dinheiro, bens e valores públicos
da administração direta c indireta, incluídas as fundaçõese sociedades instituídas e mantidas pelo poder
público federal, notadamcnte quando houver indício de perda, extraviO ou irregularidade de qualquer
natureza _de que resulte pn;juíz_o aO__CráriQ;
i) providenciar a efetivação de perícias bem como solicitar ao Tribunal de Contas da União que
realize ittspeçõe~f"óü autlitorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
nas unidades administrativas da tJnião e demais entidades referidas na alínea h;
jj apreciar as CoUtas nadonáis das émprcsas supranacionais de cujo capílãl social a União participe
de forma direta _ou índireta, bem assim a aplicação de quaisquer recursos repassados mediante convêriíO~-
acordo, aJ·uste ou outros instrumentos congêneres_, a Estado, ao Distrito" Federal ou a Município;
I) promover a interaçãd do Senado Federal" com os órgaõs do Poder Executivo qüe, pela natureza
de suas atividades, possam dispor ou gerar dados de que necessita para o exercício de fiscalização e controle;
m) promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério
Público que, pela natureza de suas atividades, possam propiciar ou gerar dados de que necessita para
o exercício de fiscalização e controle;
n) propor ao Plenário do Senado as providências cabíveis em relação aos resultados da avaliação,
inclusive quanto· ao resultado das diligências realizadas pelo Tribunal ~e Contas da União.
§ 1'' Verificada a existência de irregularidade,.scrá remetida cópia da documentação pertinente
ao Ministério Público, a fim de que este promova a ação cabível. de natureza cível ou penal.
§ 2"' As comissões permanentes e temporárias, incluídas as comissões parlamentares de inquérito,
poderão solicitar à Comissão de Fiscalização e Controle a cooperação adequada ao exercício de suas atividades.
Art. 3'·' A fiscalização e o controle dos atos__d_o__ P_oder Executivo, incluídos os da administração
indireta, pela Comissão de Fiscalização e Controle, obedecerão às seguintes regras:
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I - a proposta de fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer mc-mhro ou Senador,
à Comissão, cóin específica indicação do ato e fupdamentação da providência objetivada;

II- a proposta será relatada previamente, quanto a oportllnict'adc e conveniência da medida
e ao alcance jurídico, administrativo, político, I!Coitômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a metodologia de avaliação;
III- aprovado o relatório prévio pela Comissão, o relator poderá solicitar os recursos e o assessoramenta necessários ao bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa _e à Administraçâo da Casa
o atendimento preferencial das providências requeridas. Rejeitado, a matéria será encaminhada ao Arquivo;
IV- o relatório final da fiscalização e controle, cm termos de comprovação da legalidade do
ato, avalíação polítiCa, administralíVa,-social ·e econômica de sua edição~- e quanto à cficácía dÜs resultã:dos
sobre a gestão orçamentária, finãnceirc\" e patrimonial, obedecerá, no que concerne à- tramitaçãO, às normas
do art. 4'-' desta resolução.
~~
· -

Parágrafo úriiCo. A Cortüssão:,__ -pàta a execução das atividades de que trata este :;trtigo, podern
solicitar ao Tribunal de Contas da Uniãú. as providências ou informações previstas no art. 71, IV e VII,
da Constituição Federal.
···

Art. 4'-' Ao término dos trabalhos, a Comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas
conclusões. que será publicado no .Diário do Congresso Nacional e encaminhado:
I - à Mesa, para as providências de alçada desta, ou ao Plenário. oferecendo, conforme o caso,
projeto de lei, de decreto lcg~slativo, de resolução ou indicação;
I I - ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União·, com cópia da documentação, para
que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras mc_didas decorrentes de suas funções institucionais;
IIJ- ao Poder Executivo~ para adotar as providências sanea-doras de_carátcr disciplinar e administrativo decorrentcrs do art. 37, §§ _2•.> a 6'.', da Constituição Federal, e demais dispositivos constitucionais
-- - e legais aplicáveis;
IV- à comissão_ permanente_ que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá o
atendimento do prescrito nQ _inciso anterior;
V - à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização de ao TribJ.mal de Contas
da União. para aS pr'ovidéncias previstas no art. 71 da Constituição FcderaJ.
Parágrafo Único.
do Senado.

Nos casos dos incisos II. 111 c V deste artigo, a remessa s~ráfeita pelo Presidente

Art. 5" Aplicam-se à Comissão de Fiscalização de Controle as normas constantes do Regimento
Interno do Senado Fedt.:ral pertinentes às demais comissões permanentes, no que não conflitafem com
os termos desta Resolução, com cxc;eção do § 2'' do art. 77 e dos arts. 91 e 92 do referido Regimento.
Art. 6"

Ocorrendo a hipótese de exercício co_ncorrentc de competência

fi~çalizadora

por duas

ou mais comissões sobre os mesmos fatos, os trabalhos se desdobrarão em reuniões conjuntas, por iniciativa

do Presidente de u_m dos órgãos o_u de um ou mais de seus mcmhros.
Art. 7" A Comissão de Fiscalização c Controle poderá, se houver motivo sufícientc, comunicar
fatos in\•cstigados _à comissão corrc_spondente da Câmara dos Deputados. para que esta adote providência
que lhe afigurar eabivel.
Art. R'·' Esta resolução critra cm vigor na data de sua puhlicação.
Art. y·.· Revogam-se as disposições cm contrário.
Senado Federal, 2ó de.: maio de 1993._- Senador Humberto Lucena, Presidente.

L

Faço saber que o Senado Federal aprovou, c cu, Humhcrto Lucena. Presidente.:. nos termos do art.
48. item 28. do Regimento lnJt;:rno, promulgo a seguinte
·~·-

-

.

-----------
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RESOLUÇÃO N'' 47, DE 1993
Rerratifica a Resolução n" 54, de 1992, do Senado Federal 1 que H Autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito no v~lor equivalE-nte a até US$80,000,000.00

(oitenta milhões de
vimento -

dól~res

nortewamericanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvol-

BID, destinada ao financiairiento do Programa de .Modernização Tecnológica da

Agropecuária na Região Centro-Sul".
O Senado Federal resolve:
Art. 1" A alínea a do inciso I do art. 2" da Resolução n·· 54. de 1992,. do Senado Federal, passa
a vigorar com a sc_guinte alteração:
"Art. i" - -I-

,,,,,~.. ,,,.,,,,.,,,,,,·.c . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) valor: US$67,500,000:00 (sessenta e sete milhões c quinhentos mil dólares norte-americanos)."
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de maio de 1993.- Senador Humberto Lucena, Pre,identc.

SUMÁRIO
1- ATA DA 99" SESSÁO, EM 26 DE MAIO DE 1993

1.1- ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República

N•' 197193 (n" 280193, na origem), de-agra-decimento
de comunicação.
- Submetendo à deliberação d_o Senado Federal a escolha

de nomes indictidos p-ara cargos cujo pro\•iniáao depellde
de sua pré~·ia aquiescência.
- N•' 195/93 (n"278/93, na origem). referente à indicação do Senhor Affonso Celso de Ouro~ Preto. Ministro dç
Primeira Classe, daCaxrcirã de Diplomata, para cumulati~
vamcnte com o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Reino da Suécia. exercCco cargo de _EmbáiXador do
Brasil junto à República da Letónia.
- N" 196193 (n" 279/93. na origem), referente à indicação do Senhor Aderbal Costa, Ministro de Primeira Classe.
da Carreira de Diplomata, para. cumulativamente com o
cargo de Embaixador do BrÇtS:il junto ao ~stado do K_':laite,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado
de Bareine
-- -1.2.2- Oficio do Primeiro Secretário da Ç"âmara dos
Deputados

Encaminfiando à rel'isão do Senado awógrafo do Sl'guinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n" !00193 (n" 3.832/93,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú~
blica. que concede antGcipação de reajuste de vencimento
e soldos aos servidores civis c militares do Poder Exec!ltivo.
1.2.3- Requerimento
- N'.> 500/93, do Senador Esperidião Amin, c justificado por S. Ex~ da tribuna, solicitando seja remetida, pelo
Ministério das Cornu_nicações a, esta Casa, cópia-do inteiro
teor da entrevista da Sr• Luiza Erundina prestada à apresentadora de televisão Hc;be Carnargo, dia 25-5-9~,- transmitid_a
pelo Sistema Brasileiro de 'ii--elevisão.

- 1.2.4- Comunicação da Presidência

- Convocaç_ão de sessão do Congresso Nacional. ;1
realizar-se hoje, às 19 horas. com Ordem do Dia que designa.

1.2.5- Discursos do Expediente

. ·-SENADORA MARLUCE PINTO -A urgente nec_essidade de redcmarcação de nossas fronteiras, definição
de uma política de mineração, de revisão das áreas indigenas contínuas na região ama7-ônica, efetivo combate à pobreza rr.:-gional e oportuna implementação po Projeto Calha
Norte, a propósito de recentes incidentes ocorridos naVenezuela.

SENADOR AUREOMELLO- O quadro que moti·
vou a criação do "Programa Populações Carentes e Dese-nvolvimentos Sustentável na Amaz_ônia", de.scnyolvido pela
Associação das Universidades Amazônicas- UNAMAZ,
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância- UNICEF
e pela Universidade Federal do Pará.

. 1.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n~458i93, do Senador Valmir Campelo,
solicitando, nos termos regimentais. a tramitação conjunta
das Propostas de Emenda à Constituição n"' 13/91; e 4/93,
por tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto. Aprovado.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei_ do Senado

n" 180189 (n" 3.592189, naquela Casa), de autoria do Senador Mauro Borges, que dispõe ~9brc a reparação de natu~
rCza econômica prevbtá no a·rt. Y do Ato das DisposiçOes
CorrstituC:ionais Transitórias. Aprovado, nos termos do Requerimento n'' 501193. À Comissão Diretora para a redação

final.
·
Projeto de Lei da Câmara n" 14193 (n" 7.128186, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República.
que cancela d~bitos para com a SuPerintendêticia do De·
senvolvimento da Pesca -SUUEPE. e dá outras prOVidências. Aprovado. À sanção.
Projeto de Ld do Senado n·' 28/92, de autoria do Sena~
dor João França,_ que estabelece as hiPóteses c condições
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em que o Poder_ Público dará assjstência aos herdeiros
e dependentes carentes_.de pessoas vitimadas por- crime
doloso. Aprovado. À ComiSsão Dlretora --patã a redação

não foram oferecidas emendas.
-Término do prazo--sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido de inclusão em Ordem do Dia, das
finaL
seguintes matérias, apreciadas conclusívaniente pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Educação.
1.3.1- Comunicação da Presidência
-Projeto de Lei do Senado n~ 159/91, que isenta
Convocação de _sessão extraordinária a realizar-se hodo imposto de renda os rendimentos auferidos a qualquer
je, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
título por pessoa com idade_ superior a sessenta e cinco
designa.
~anos, exceto os de capital. Ao arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n" 176191, que altera a
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
Lei n" 5.22}, de 18.de jane_iro de 1967, que dispõe sobre
SENADOR ODACIR SOARES- Crise brasileira.
a pOlítica económica da borracha. regula sua execução c
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Reuniáo de
ex-integrantes da CPI do cas.o PC FariaS, ó)memorativa __ qá outras providências. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n•.> 240/91, que fixa normas
do 1" aniversário de sua criação, a realizar-se no dia 1\'
para a aquisição da merenda e do materiaL escolar e_ dá
de junho de 1993 nas dependências do. Senado, visando
out(as providências. Ao Arquivo.
uma avaliação dos efehos d_ecorrentes das .k.OnclusQes daquela comissão. O problema da fome c da miséria no Brasil.
1.4-ENCERRAMENTO
Saudação à indicação do Senador Fernand.o Henrique Car2ATA DA 100• SESSÃO, EM 26 DE MAIO DE
doso para a pasta da Fazenda.
SENADOR PEDRO SIMON, como Líde_r- OboervaçõCS sÕbrc- IT.lãnChete-dO -jo-frial ú GlObO -de -hO.Je. -irlüitilada "Cia prevê caos~ no Brasil cm seis meses".
SENADOR RUY BACELAR - Necessidade de
radical reformulação do sistema de cré-dito rural,- Como
forma de retomada do desenvolvimento agrícola em nosso
País.
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- sonegação fiscal no meio empresarial, reconhecida pelo próprio Governo. Hipocrisia do financiamento das campanhas
eleitorais. Físcalização do fisco em empresas na quais S.
Ex~ tem participilÇãO-acionária. - -SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO Consideração sobre substitutiVo do Senador José_ Fogaça
a projeto de lei que trata da organização e funcionamento
dos partidos políticos, em tramitação no Senado.
SENADOR JÚLIO CAMPOS- Importância e atualidade de constitUir-se a Comunidade dos Povos de Língua
Portuguesa.
SENADOR NELSON CARNEIRO -Transcrição,
nos Anais da Casa, da Nota Oficial divulgada pelo Deputado Ney Lopes, Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino~Americano, sobre o recente golpe de Estado
na Guatemala.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Defesa da adoção do .sistema de equivalência-produto, ou seja, o pagamento dos financiamentos com o próprio produto da colheita, que entende como solução para a difíCil situação da
agricultura.
SENADOR JOÃO CLAMON - Lançamento do
"Projeto Consciência Tributária", patrocinadQ pela Secretaria da Fazenda em_ _colaboração co_m_ as Secretarias de
Educação e Cultura e da Justiça e Cidadania, do Estado
do Espírito Santo.
SENADOR BENI VERAS- Balança preliminar de
audiência pública do Sudoeste, realizada_ pela Comissão
Mista do_ C_ongresso Nacional que_ estuda o.s desequilíbrios
interregionais brasileiros.
1.3.3- Comunicações da Presidência
- Têtmino do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n" 42/93, s6rido que ao mesmo

1993

. 2.1-=ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2_.2.1- Requerimento
N~ 502193, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara
n9 100/93, Que Concede antecipação de reajuste de vencimento e de soldos aos servidores civis e militares do Poder
Executivo.
2.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n? 447193, de autoria do Senador Marco
Maciel, solicitando- a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo ''Imagei)s de uma vida", de autoria do
escritor Antônio Carlos Vilaça, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 3 de maio de 1993. Aprovado.
_2.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Projeto de Lei Câmara n~ 100/93, em regime de urgência,__ nos termos do Requerimento n'' 502193, lido no expediente da present~ sessão. Aprovado, após parecer de plenário favorável, A sanção.
2.3.2- Comunicação da Presidênda
Recebimento do Ofício n" S/53/93 (n" 486193, na origem), do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando autorização para emitir e colocar no mercado Letras
Financeiras do Tesouro _do Estado - LFT-RS_~ vencíveis
no 2 9 semestre de 1993.
2.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.
2.4- ENCERRAMENTO

3- RETIFICAÇÃO
Ata da 12• Reunião Ordinária da Comissão Diretora,
realizada em 28-4-93, publicada no DCN (Seção II) de
5-5'93.
4- ATAS DE COMISSÃO

•

5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 993 Sessão, em 26 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues .• Nabo r Júnior e Beni Veras
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, A_Clí,AM·SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Affonso Camargo _ Amir Lando _ Bello Parga _ e,eni Veras _
Carlos De'Carli _ Carlos Patrocínio _ Chagas Rodfigues _ Cid
Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _ E)ci~ _-Álvares _ E_pftáciO
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Flaviano Melo __ Garit?aldi Alves
Filho_ Gerson Camata_--Gilberto Miranda_ Gu_ilherme Palmeira

_ Henrique Almeida_ Humberto Lucenª' _ Iram SaraiVa_ Irapuan
Costa Júnior_ .João Calmon _ Joãq Fr_!tp.ça _João Rocha_ JOsé
Fogaça_ José Paulo Biso!_ José Richa _Júlio Campos_ Juvêncio
Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Lourival Baptista _ Lucídio
Portella _ Luiz _Alberto Oliveira_ Magno Bacelar_ Martuçe: __Pioto
_ Mauro Bencvides _ Moisés A;br~o _ N?bor. Júnior _ Nelson
Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão _ Odacir Soares _
Onofre Quinan _Pedro Simon_ PedJO Teix~ira _ Ra_chid Saldanha
Derzi _ Ronaldo Aragão_ Ronan Tito _ Ruy Bacelar""""' Tebtônio
-Vilela Filho_ Valmir Çªrppelo _Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de
presença acusa o c_QITlparccimento de 53 Srs.- Senadores. Havendo número regimental. declaro atx:rta a sessão.
Soh a protcção de Dt;!US, iniciamos nossmnrabalhos.
O Sr. 1'' Secretário procederá â leitura do Expedierite.
É lido o seguin-te
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicaçã_o: __
N"" 197. de 1993 (n"" 280193. na origem), de 25 do corrente.
referente: ã aprovação da matt!ria constantt;: da Mt!nsagem
SM n·• \Jli!Y3.
_
_
__
-- - Stlbmeh'ndu à delib,•raçào do Senado Federal a
escolha de nomes indicados para cãrgo cujo fild\>imento
depende de sua prél'iii aquie:Scêiú:iá:--

MENSAGEM N• 195, DE 1993
(N~ 278/93, na origem)
Senhurt!s Mt!'mhros do Senado Federal.
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, submeto â apreciação de Vossas Ex_celências a escolha. que desejo íazer. do Senhor AFFONSO CELSO- DE
OURO-PRETO. MinistrO- de-Primeira Classe ... d_<J Carreira
de Diplomata. para, cumulativ<;\mcoJ!:!- com o cargo dt;! Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia, exercer o _Cargo
de Embaixador do Brasil junto à RL:pública da Lctônia.
Os méritos do Embaixador Affonso Cclso_d_e Ouro-Preto,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília, 25 de maio de 1993.- Inocêncio Oliveira.

.. , . INFORMAÇÁO
Curriculum-Vitae:
Embaixador AFONSO CELSO DE OURO· PRETO
Rio de Janeiro/RJ. 29 de julho de 1938.
Filho de Carlos Celso de Ouró-Pfeto e
·Maria de Ouro-Preto.
lnstítutõ de EstUdos Político~: de Paris, 1956/59.
CPCD. IRBr.CAE (CAE). IRBr. 1980.
TI Curso de" Treiitamento e Aperfeiçoamento para Cheft!s
de Setores de PromoçãO Comercial.
· Escola Superior de Guerra, ESG_.
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963.
Segundo Se_cretário, merecimento, 1\' de janeiro de 1967.
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de março de 1973.
Conselheiro, merecimento, 1'·' de maio de 1976.
... ~ Ministro de Segu~da Classe. mÚecimerl.to, 23 de janeirO
de 1980.
-- Ministro dc-Prinleita Classe, 15 de dezembro de 1988.
Assistente do Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1963.
Auxíliar do Secretário-Gerai-Adjunto para Assuntos da
Europa Oriental e Ásia, 1963.
Oficial de Ga}Jinete do Ministro de Estado, 1964/65.
AsSistente -do Chefe da Divisão da Ásia e Oceânia, 19T3".
Assistente do Chefe da Divísão da África, 1974176.
Chefe da Divisão da África U. 1979183.'
Chefe, substituto, do Departamento da África, 1983.
Secretário de Relações com o Congresso,_1988/90.
Washington, Terceiro Secretário, 1966/67.
Washington, Segundo Secretário, 1967/70.
Chicago, Encarregado. 1969.
Viena, Segundo Secretário, 1973_.
Luanda, Enc.arregado de Negócios, 1976.
Genebra. Conselheiro, 1977!79.
Genebra, Encarregado de Negó_cios, 1979.
Cabo Verde, Encarregado de Negócios, 1981.
Bissau, Embaixador, 1983/86.
Estocolmo, Embaixador, 1990/93.
II Reunião do Parlamento Latino-Americano, Lima, 1965
(observador).
"National Foreígn Tra-dc Council", Nova Iorque. 196g
(obst:!rvador).
COtfferêócla Intúnadonaf Especial da ONDI, Viena.
1Q71 (assessor). _
.
VI Sessão da Junta do"f)esenvolvlrne"nto da ONDI, Viena, 1972 (delegado).
Conferência Diplomática sobre Propriedade Industrial.
Viena, 1973 (delegado).
VIII Sessão da Junta de Desenvolvimento da ONDI, Viena, 1973 (delegado). Missão Especial para representãr-o Governo brasileiro nas exéquias solenes do Presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, Doutor Aritônio
Agostinho Neto, 1979 (membro).
Comissão Mista Brasil-Guiné-Bissau, 1979 (membro).
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Combs<i.o Mista Bras.il-Caho_\/crd~. 1Y7~ (m~mbro) ..
Intl:!grou <I ComitiVa do Ministro GuCrrciro à Africa Austral. lYtW.

_JI Conferência para a C~.Yotdcnaçüo do Desenvolvimento
da AJ'ria Austral, Maputo, l~l-lO (delegado_).
____ __
I Reunião da Combsão Mista PL'rmancnte Brasii-Moçambi<.fue> para :.1 Cooper;l~'úo E~:onômicH, TL'cnica e Cicntífic;,~_ Maputo. IWQ (delegado L
Cunkr&ncia Tél'nica sobrL' a lnstitucionaliÚu;ão do Parlamento L<.ltino-Americano, Cartugena de Índias, IlJ87 (chefe
da tkh..'gaçüo ).
Ord~m Jn Rio Branco. Grâ-Cruz, Brasil.
Ordem do M!.!ritu Militar, Grande Oficial, BrasiL
Ordem do Mé-rito Aeronáutico. Grande Oficial, Brasil.

O Embaixador AFFONSO CELSO 1.k Ouro-Preto. se
encontra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil juntl> uo Reino da Suécia. .
_
Secretaria d~..· E~wJo da~ Relaçõe~ ExtL·rior~s, 25 de maio
de I ~93.- Gilda Maria Ramos Guimarães, Chçfe do Oepanamcnr(~ do Serviço Exterior.

rA Comissão de Râa~·ue~ Ltteriores e De[na Nacional. J
MENSAGEM N" 196, DE 1993
{N" 279/93, na origemJ
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52_, inciso IV, da Constituição
Fetleral. submeto à aprovação de Vossas -Exccl~ncias a escolha, que desejo fazer, do Senhor ADERBAL COSTA,Ministro de Primeira Classe,_da Carreira de Diplomata, para, cumulativ::tml!'ntc com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao
Es_tado do Kuaite, exercer o cargo de Embaixador do,Brasil
junto ao Estado de Bareine_.
Os méritos do Embaixador Adcrbal Costa, que me induziram a escolhê-lu_ para o -desempenho dessa elevada função,
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Bra~a1ia, 25 de maio dt.:-1993.- Inocêncio Oliveira.
INFORMAÇÁO
Curriculum \'itae

Embaixador ADERBAL COSTA
Rin dt.: Janeiro·RJ. 20 de agosto de 1933.
Filho de Orlando Costa e Luiza Cekstina de_ Carvalho
Costa.
BacharL'! t:m Cit:nciil.s Juiídica!->_c Sóciais, PUC/RJ.
CI'CD. IRBr.
CAD, IRBr.
Curso J~ Análise Econômica. Conselho Nacion-ãl de Economia.
Professor do 1 Ensino Supletivo da Prefeitura do DF,
IY5n'57.
Suh~ecretário Ja SUBIN. 1971:'73.
Secretario da SUBIN, 1974/77.
À dispnsiç,io da SEPLAN, IYR21R3. .
.
À disposição Ja SidL!'rurgía Brasileira S. A.-~ Sidcrbrtis,
19~3.

Terceiro Secretário, 1 · <k janeiro de liJ59.Cônsul de T~:rcdrrr Classe,_l·! de janeiro de 1959.
Segundo Secretário. merecimento, 24 de outubro de 1964.
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Primeiro Secretário, merecimento, 25 de janeiro de 1968.
Conselheiro, merecimento, 1" de janeiro de 1973.
Minístrõ de Segundã Classe, ffierecimento. 1" de maio
de 1976.
Ministro de Primeira Classe, rner.ecimento, 16 de dezembro de I 988.
Assistentt: do Chef~ da Divisão de Organismos Eco~ô
micos Internacionais e Assuntos Específicos, 1959/61.
Assistente do-Chefe da Divisão de Transportes e Comunicações, I 962/63.
Chde, substituto, da Divisão de Transportes e Coinuni·
cações, 1962.
Agregado, I 982183.
Washington. Segundo Secretário, 1963166.
MC:xico, Segundo Se_cretário, 1966/68.
México. Encarregado de Negócios, 1968 e 1969.
La Paz, Primeiro Secretário, 1969171.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970.
Genebra, Ministro-Conselhciro, 1977/79.
Gcnt.:bra. Delegação, Encarregado de Negócios. 1978 e
1979.
Los Angeles. Cônsul-Geral, 1979/82.
Gcorg~town, Embaixador, 1986/88.
Kwaitc, Embaixador, 1991/93.
I RL"união da Conferêncía Intergovernamental para Estabelecimento de uma Zona Livre de Comércio entre Países
da América Latina, Montevidéu, 1961 (assessor).
XXXVI e XXXVII Sessões do Conselho da ONU/FAO.
Roma, 1961 (assessor).
CERNA!, 1962 e 1963 (representante do MRE).
Negociações com a França sobre prohlemas relativos ao
Intercâmbio Aeronáutico entre os dois países. Rio, 1962 e
1963 (membro).
Conversações Aeronáuticas Brasil-Escandinávia, Rio,
1965 (membro).
Reunião para Reestruturação do Bureau Panamericano
do Café> Nova Iorque, 1964 (assessor do IBC).
X Congresso Interamericano de Municípios. Louisville.
1964 (assessor).
Grupo de Trabalho de Elaboração do Diário do III C!E.
Rio. 1965 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores.,
lançamento do "Programa de Parceria" da Aliança para o
Progresso entre os EstadoS do Colorado e de Minas Gerais,
Dcnver, 1966 (membro).
Comissão Preparatória para desnuclcarização da América
Latina, Nova Iorque. 1966 (assessor).
IV Período de Sessões da Copredal, México, 1967 (assessor).
Feira Regional de Ciudad Victoria, 1967 (representante).
-Feira de Reynosa, 1967 (representante).
II Reuniões da CECON e do CIES, Punta de! Este, 1971
(assessor).
Reuniões da CIAP, "CQuntry Review do Brasil", Washington, 1971 (assessor).
VII Reunião Extraordinária Anual do CIES, Panamá,
1971 (assessor).
....
Conferência Internacional Especial da ONU para .o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) Viena, 1971 (assessor).
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Conferência Interamericana Especializada sobre Aplicação da Ciência c Tecnologia ao Desenvolvimento da América
Latina, (CACTAL), Brasileira, 1972(de1cgado).
II Reunião da Comissão Mista Brasileiro-BoHviana· de
Cooperação Econômica e Técnica, São Paulo, 1972 (de tegado).
I Reunião da Subcomis-São Mista Brasil-Uru_gu_ai de Desenvolvimento Agropecuário, Brasília, 1972 (assessor).
Integrante da Missão do Ministro do Planejamento e
Coorde_nação Geral nas Conversações ~obre Coop~ração Econômica- e Técilica entre o Brasil c. o Japão, Tóquio, 1972.
Assessor do MinistrO do Planejãmento--e·--c:oordenação
Geral nas Reuniões com órgãos diretorCs e normativos do
Conselho das Américas; Sessão Solene sobre as Metas do
Goveirio Brasileiro para o ano de 1972 e' eiifénd_ifueri.tô Corrl
o BIRD e o BID sobre projetas de interesse do Brasil, Washington, 1972.
_
___ _
Membro da Comitiva do Ministro do PlanejamentO e
Coordenação Geral para contatos com o "Bank of Amcrica"
em São Francisco; para participação no "Country-Review''
do Brasil no Ciap, Washington; na exposição, em Los Angeles,
sobre as realizações do Brasil no campo econôrniCo e- perspectivas que oferece aos investidores estrangeiros; e no pronunciamento do M_in_istro do Planejamento na Câmara de Comércio
Brasileiro-Americana, Nova Iorque, 1972.
Memhro da Comitiva do Ministro- do ~la_ncjamento e
Coordenação Geral que manteve contatos com ~ltas autoridades do Governo Francês, Paris, 1972.
Assessor do Ministro- do Plancjamento e CQoidenação
Geral na Inauguração Oficial da E_xposição Indusrríal doBrasil, Caracas, 1972.
Assessor do Ministro do_Plancjamento c Coordenação
Geral_na Instalação Oficiai da Associação Comerdal BrasilCalifórnia, Los Angeles, 1972.
_
Assessor do Ministro do Planejamento e Coor_dçnação
Geral na Participação do Painel de Alto Nível, sobre aplicação
da Tecnologia de Computadores ao Desenvolvimento, Nova
Iorque, 1972.
IV Reunião Ordinária dos _Ministérios de Transportes
e Obras Públicas, Rio de Janeiro, 1973 (assessor).
XV Período de Sessões d? Cepa!, Quito, 1973 (assessor).
VI Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata,
Buenos Aires, 1973 (assessor).
Vl!l Reunião Anual do CJES/OEA, Bogotá, 1973 (assessor).
V Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslávia, Brasília,
1974 (ddegado).
Membro da Comitiva do Ministro do Planejamcnto e
Coordenação Geral na Reunião de Ministrgs de Planejarnento
Ibero-Americanos, Madri, 1973.
Mt:mhro da Missão Empresarial dt! Exportadores Brasileiros a Los Angeles c Chicago. chefiada pelo Ministro do
Plancjamcnto e Coordenação Geral, 1973.
_
Mcmhro úa Dcl!:!gação chdiada pelo Ministro do Plant!jamento c Coordenação Geral na Reunião da ONU Comemorativa do .... Dia da Infurmação sobre o Desenvolvimento_ Mundial", Nova Iorque, 1973.
Memhro da Ddegação chefiada pí..·lo Ministro do Plancjamento c Coordenação Geral do "Country-Rt!view" no CIAP.
Washington, 1973.
Membro da Comitiva Uo Ministro do Planejamenro nl)
encerramento do "Brazil Expnrt-73''.~>Bruxclas_, 1Y73.
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Membro da Comitiva do Ministro do Planejamento e
Cooperaçâõ Geral na inauguração das_Exposíções Comerc-iais
do Brasil em Beirute e Moscou, 1973.
IX Reunião Ordinária do Conselho Interamericano Económico e Social (CIES) da OEA, Quito, 1974.
Membro da Comitiva do Minis!ro-Chefe da Secretaria
de Planejamento c do Ministro de Minas Energia em M-issão
Oficial à Arábia Saudita e Kuaite. 1974.
Reunião Mista Brasil-Polónia, BrasGia, 1975 (delegado).
Reunião da Comissão Mista de__ Comércio Brasil-Bulgária, Brasilia, 1975 (delegado).
IV Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS, Brasnia,
1975 (delegado).
111 Reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia, Brasnia,
1975 ( de1égado).
!X Reunião do CIES, Washington, 1975 (delegado).
III Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Venezuelana
de Cooperação Econôffiica ·e Tecnica, Caracas, 1975 (delegado).
MembrO dâ CO"mitíva do Ministro-Chefe da secretaria
de Planejamento no "Country-Review'' do Brasil no CEPCIES, Washington, 1975.
Membro da Missão de Empresários Brasileiros chefiada
pelo Ministro-Chefe da Secretaria de Planejarnento a Atlanta.
Dallas, SãO Francisco c Nova Iorque. 1975.
I Seminário Internacional sobre Investimentos no Brasil,
.
Salzburgo, 1975.
Membro da COmitiva do Mlnistro·Chefe da Secretaria
de Planejamento_na assinatura do Ãcordo do Comitê Empresarial BrasilfEUA, WaShington, janeiT-o de 1976.
Membro da Comitiva do Ministro-Chde da Seçretaria
cfe-Piã.nejamentó na cerimônia de assinatura de dois Contratos
_g_e Fínanciamen,tq p_ara os 'Programas de Rodovias Rurais e
de Apoio à Pequena e Média Empresa: Nova Iorque, março
de 1976.
Membro da Comitiva dO -Ministro-Chefe da Secretaria
de Planejamento para o Seminário Económico sobrt: õ Btasil
na "Canning House", Londres, junho de 1976.
-MembrO da Comitiva -do Ministro-Chefe da Secretaria
de Planejamento na cerimônia de assinatura dos Contratos
de Financiaincnto ao Programa Nuclear com a Alemanha e
assinatura de um novo financiamento para o BNDE, Frankfurt
e Hallovci, julho de 1976.
· -Delegado das_ Sessões das Comissões Mistas conl a Iugo~s~
lávia, Hungria, Tchccoslováquía, República Democrática
Alemã e Polônia, setembro/outubro de 1976 (Belg!ado. Budapeste, Praga, Berlim e VarSó\~ia).
Representante da Secretaria çlc Plancjamenro na Delegação do Bn.tsil à VIII Reunião de Chanceleres da Bacia do
Prata (CIC), Brasília, novembro de 1976.
Mt:mbro da Delegação do Brasil, na qualidade de Delegado. à 11 Rcuniãó da Comissão Mista Brasil-Comunidade
Econõmica Européia. Bruxelas. dezembro de 1976.
~- Membro da Comitiva do Ministro-Chde da Secretaria
de Planejamt!nto na assinatura de contratos com o BIRD
~e o BID. Washington e Nova Iorque, fevereiro de 1977.
Reprcst:ntante da Secretaria de Planejãm~nto,_na yualidade de Delegado, na Reunião da Comissão Mista Brasil-Polónia, Varsóvia, ~1hril d~ ll)77.
Consulta:-; Para Negociações da Lista de ConCtissõt!s Brasileiras (Lista fll) no GATT, Genebra. 1977 (chcft!).
I S·.:-ssãl' do Grupo d!.! Trahaiho do TCP 10MPL Genebra,

-n

1nx (chde).
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Conferência Negociadora do NOvo ÃCÕrdo Internacional
de Trigo, convocada pelo CIT, Genebra, 1978 (chef!!).
II Reunião Preparatória sobr~ Algodão do Programa InM
tegrado de Produtos de Basr.! na UNCTAO, Genebra, 1978
(chefe).
I Sessão da Assembléia da União do TCP/OMPI, Genebra, 1978 (chefe).
IV Sessão do ComítC. lntcrgovcrnamental Preparatório
sobre a R~visão da Convenção de Paris e Reunião do Grupo
de Trabalho encarregado de questões de interesse especial
para os países cm desenvolvimento, OMPI. Genebra. 1978
(chefe).
VI Sessão do Grupo Intcrgovernamental de PeritoS encarregado da elaboração de um Código de Conduta para Transferência de Tecnologia/UNCTAD, Genebra, 1978 (chefe).
II Sessão do Grupo de Trabalho sobre Planejamento do
ComitC Permanente sobre Informação cm Matéria de Patentes
e do Comitê da Organização Mundial da- PfOpriedãde Intelectual, Genebra, 1978 (chefe).
IX Reunião dos Órgãos Diretores da OMPI, Gc_nebra,
1978 (chefe).
II Reunião Preparatória sob r~ Algodão do Programa ln~
tegrado de Produtos de Base da UNCTAD, Genebra, 1978
(chefe).
Conferencia das Nações Unidas para õcgociar um Acordo
Internacional que substitua o Convênio Internacional do Trigo
de 1971, Genebra, 1978 (chefe).
Conferência nas Nações Unidas sobre borracha __ na_tural,
Genebra, 1978.
I Sessão do Grupo de Trabalho sobre o Conflito entre
uma DenominaçãO- d_c_ Origem· c urna Marca, V Sessao d6
Comitê Preparatório Intcrgovcrnamcntal sobre a Revisão çla
Convenç-ão de Paris relativa à Propriedade Industrial. Genebra, OMPI, 1978 (chefe).
.
Missão do Ministro SaraiVa Guerreiro à Índia e ao P-aquisM
tão, fevereiro c março de 198i (membro).
Missão da Siderbrás à URSS, Moscou e Donletzki, julho
de 1984 (membro).
Membro da CorriiiiVa -do Ministro dos TranSporfes em
visita a Puerto Iguazu 1985.
Ordem do Rio Branco, C6inendador, Brasil.
Ordem de Rio Br_anco, Grãó~Cruz, Bra:-sil.
O Embaixador ADE REAL COSTA se _encontra nesta
data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil
junto ao Estado do Kuaite. - Gilda Maria Ra-mos Guimarães,
Chefe do Departamento do Serviço Exterior.
(À Comissão de Relações Exteriores r Defesa Nacional.)

OFÍCIO
DO SR,_!" SECRETARIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

Encaminhundo à revisãO dv Senado autógrafo do seguiflfe
projeto;·
PROJETO DE.LEJJ)A CÂMARA N"IOO, DE 1993

(N• 3~832/93, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Concede antecipação de reajuste de vencimento e
de soldos aos serYidores civis e militares do Poder Execu-

tivo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica concedido aOs servidores civis c rnilitarçs
do Poder Executivo Federal, da Administração dire-ta, autárM
quícã e fundacional, b~m como dos extintos Tcrritóril:>s, a
partir de 1' de maio de-1993, antecipação de reajuste de 85o/c
(oitenta e _cinco por cento) incidentes sobre os vencimentos
soldos e demais retribuições, a ser compensada por ocasião
da implantação da política di.:! remuneração dos servidores
públicos federais.
Art. 2·' O disposto nesta lei aplica-se ãos proventos da
!natividade e às pensões decorrentes do falecirriento de serv-iM
dor público federal civil e militar.
Art. _3" As despesas decorrentes desta lei correrão à
Contadas dotações orçamentárias próprias.
Art. 4·' Esta lei entra em vigor na data de sua publ~
cação.
MENSAGEM N" 277, DE 1993
Senhores Membros do Congresso 1'-!acional,
.
Nos termcis do" art. 61 çla Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação. de Vossas Excelência~. acompanhado
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado
da Fazenda, do Trabalho, Chefe das Secretarias da Administração Federal e de PliinejarP:cnto, Orça_rn~n-tÕ ~-COo~dÇOação
da Pres_idência da República e do Estado-Maior das Forças
Armadas, o texto _do projeto de lei que '_'Concede ante.cipaçüo
de reajuste de vencimentos e· de soldos aos servidores civis
e militares do Poder Executivo".
Brasnia, 24 de maio de 1993.- Itamar Franco.
E.M. lnterminbterial n·'

~-

MFISAFIMT/SEPLAN/EMFA

Em 24 de maio de 1993
ExcelentíSsimo Senhor Presidente da RepUblica,
Submetemos à consideração de Vossa Excelência o anexo
projeto de lei que concede antecipação de reajuste de vencimentos e de soldos_dos servidores civis c militares do Poder
Executivo.
2. O reajuste, no percentual de 85%·. dá continuidade
à execução das providências propostas a Vossa EXcefêócia
com a Exposição de Motivos Interrninisterial n'' 1, de 7 de _
janeiro de 1993, que apresentou o projeto trànsformado na
Lei n" 8.622, de 19 de janeiro de 1993.
3. O percentual ora proposto observou as disponibilidade~ do Tesouro Nacional c, a fim de evitar que a sua
concessão implique geração de déficit público, deverão ser
observados, a partir de junho próximo, tetos trimestrais de
gastos de custeio e de investimento para a Administração
Federal direta e índireta-, sem PrejuízO da adoção de OUtras
providências de natureza orçamentária a serem, conforme sua
natureza, submetidas à apreciação do Congresso NacionaL
4. De acordo com as diretrizes de Vossa Excelência,
estão sendo ultimados os estudos para a formulação da polltica
de remuneração dos servidores jJúblicos civís C militareS, conM
templando antecipações bimestráís c reajusteS quadrimestrais
de suldos e de vencimentos.
5. A proposta correspondente será apresentada a Vossa
Excelência possivelmente até o fim do próximo mês de junho,
quando esperamos já dispor das necessárias informações quanto às perspectivas de disponibilidade do Tesouro Nridon-ãl,
tendo em vista as matérias ora em exame no Congresso NacioM
nal.
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6. Serão igualmente consideradas as distorções a-serem
corrigidas, dentro do processo de isonomía salarial, observadas as disponibilidades de caixa do Tesouro.

Respeitosamente,- Fernando Henrique Cardoso, Ministro de Estado da Fazenda -

Romildo Canhim, Ministro de

Estado Chefe da Secretaria de AdministraÇão Federal da Presidência da República -Walter Barelli, Ministro de Estado
do Trabalho - Alexis Stepanenko, Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e- Coorden~ção
da Presidência da República·- Alrnirante-dt:>-Esquadra Arnaldo Leite Pereira, Ministro de Estado Ch~fe do EstadoMaior das Forças Armadas.
{A Comissão de Assuntos Ec0i1ômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido _vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 500, DE I993
Senhor Presidente,
_
Nos termos do art. 50, § 2~. da Constituiçâo FedÚal,
combinado com os arts. Z16 e 217, do Regime~to Interno
do Senado Federal, requeiro seja remetida pelo Ministério
das COmunicações a esta Casa, Cópia do ínteiro teor de entre~
vista concedida pela Senhora Luiza Erundina à_aprcse-ntadora
de Televisão Hebe Camargo. ontem, dia 25~5~93, transniitidã
pelo Sistema Brasileiro de Televisão.
·
Sala das Sessões, 26 de maio de 1993.- Seriador Esperidião Amin.
(A Comissão Dirt?tora.)

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
para justificar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nós estamos nesta fase do Expediente. O requerimento será ainda
despachado, mas V. EX'' tem a palavra para justificar a sua
posição.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- SC. Para justificar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu não apresentei
nenhuma justificativa, o teOr é -enxuto e objetivo.
O que-desejo trazer ao conhecimento do Plenário é que
não assisti ao programa, e por isso desejo conhecer o seu
inteiro teor, porque- os comentários que ouvi a respeito do
assunto são-da maior gravidade.
Trata-se de uma ex~Ministra, portantO, u·ma pessoa-que
gozava de absoluto bom conceito junto ao Governo e que
teria, pelos inúmeros relatos que recebi na manhã-de hoje
- diria mais, no raiar do dia Qe hoje - feito acusações de
natureza moral da maior gravidade contra dois Ministro de
Estado, seus colegas até semana passada: os Ministros Henrique Hargreaves e Mauro Durante, repito, acusações'de natureza moral que, se confirmadas pelo teor, acolhido este reque~
rimento, ensejariam até que se os·convocasse a uma comissão
competente, no mínimo para confirmar ou desmentir tais acusações._
__ -~.
É esta a justifiCativa (liitf eu- goSlã.ria de aPresentar à
Mesa e à Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenté.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Constará
dos Anais a justificativa de V. Ex~_0 requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Iiifé"frio.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência comunica aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional _
está convocado para uma sessão a realizar-se hoje, às 19h,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação
das Medidas Provisórias n"' 317, 3I8 e 3I9 de I993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
à-lista· de or.ad6res.
Concedo a palavra ao nobre Senad,or Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
A Sr" Marluce Pinto-~ Sr. Presidente, peço a··pa13Vfa
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a:-paiavra pela ordem à nobre Senadora Marluce Pinto.
A SRA: MARLUCE PINTO (PTB - RR. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente .. o~Senaçlor Edu~ rdo Suplicy cedeu~me a vez e inscreveu-se para ser o quarto
orador. Creio que é por isso que ·s .. Exh não está presente.
Fiz este acerto com S. Ex~ no dia de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A declaração de V. Exa é suficiente.
__
Em face da permuta, concedo a palavra à nobre Senadora
-Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. Pronuncia o
discurso.)_- Sr. Presidente, Sr-'f e Sis. Senadores;
Rendo, neste instante, uma homenagem àqueles que com
coragem, tenacidade, trabalho, união e patriotismo, nos legaram o imenso território do Brasil de hoje.
No mundo de violência e de individualismo em que vive~
mos, lamentavelmente, a coragem, a solidariedade e o patriotismo de nossos antepassados estão se tornando valores cada
vez mais raros, como fruto, talvez, da própria deCadência
de nosso sistema eduçaciona~ que muito tem perdido em qualidade e que pouca formação oferece sobre os nossos valores
históricos.
-'--- No entanto, dizer~se que acabou no Brasil o espírito intré~
pido dos que rasgaram as entranhas de nosso território e for~
maram as primeiras povoações do Centro-Oeste e do Norte
é desconhecer a saga extraordinária dos brasileiros que, nestas
últimas décadas, oriundos dos mais diversos _Estados, aliaram-se aos seus concidadãos do Norte c estão, heroicamente,
desbravando a Amazônia e firmando, ali, a sobe_rania nacio~
na!, corno tem fdto o valoroso povo de Roraima.
Todavia, as dimensões continentais da área amazónica
e o isolamento em que vivem milhares de brasileiros que
a povoam dificultam, para o restante do Brasil, um conheci~
menta maior de sua realidade,. dos feitos de sua gente e de
seus problemas e necessidades.
__Felizmente, Sr. Presidente, graças às manobras do Exército Norte~Americano na Guiana, próximo à fronteira com
o Brasil, objetivando aparentemente, como divulgaram os
jornais da semana passada, operações de rotina para adestramento de tropas especiais, eis que emergem vozes sensatas
na imprensa nacional, alertando o Governo e a Nação para
o perigo que representa ü abandono da região Norte e _a __
manutenção dos_~~tuais desníveis regionais em termos de de~
senvolvimento econôrnico, social, tecnológico e cuH.Ural.
s~gu-inte
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Uma dessas vozes, a do ilustre jornalis-~a ~ubcm Azevedo
Lima. analisando "A E...;;tranha Missão de Tropas dos EUA
na Guiana", publicada no número 39 do excelente_ semanário
''Momento Político", assim concluiu sua análise:
"É ingênuo pensar que os inhnigos·-cto Brasil siloos políticos e a política. Já se penSou rtisso, e a·solução
foi péssima. A política e os políticos são _apenas bons
pretextos para que os vcrdade_irQS irtirrrigos do País possam agir até com apoio interno, seja na Amazónia
ou em qualquer parte do território nacional, encontrando sempre colaboradores dispostos a ajudá-los.
Quem erra na escolha do inimigO a combater está condenado a perder a guerra antes mesmo ele iniciá-la."
Dando coritinuidadc a esse correto raciocín1o, Sr. Prcsfdente, é bom relembrar que o in-imigo número u"ril do -Brasil
continua sendo o pérfido restolho de nosso subdesenvolvimento, o qual se manifesta de forma maíS enraizada nas regiões Norte e Nordeste.
,
Permitam-me, Sr. Presidente e Nobres Pares, aprofun:
dar-me um pouco neste raciocínio, com base na realidade
do Est~do que tenho a honra e a satisfaÇão de representar
neste augusto plenário.
Os desagradáveis acontecimentos na fronteira do Brasil
com a Venezuela, ocorridos há pouco· mais de um mês, envol-_
vendo a prisão de inúmeros brasileiros pela polícia venezuelana, mais uma vez chamarªm a atenção de_ nosso povo e
do Governo para os problemas de Roraima.
__
-·
Diante das notícias divulgadas a respeito do faw pelas
redes de televisão e pelos jornais, a primeira impreSsão que
ficou, e que coincide como o·enfoque dado pela imprensa
em geral, naquela ocasião, foi a de que se tratou. exclusivamente, de um pro h lema de fronteira e, portanto, de um assunto que seria facilmente resolviQo pelo nosso Ministério das
Relações Exteriores.
Algumas pessoas imaginaram que brasileiros invadir~m
o território da Venezuela. Outras pensaram que foram policiais daquele país vizinho que ultrapassaram a fronteira e
prenderam nossos concidadãos cm terras do Brasil.
A atuação imediata do Governo brasileiro, sob o comando seguro do então Chanceler Fernando Henrique Cai-doso,"·
exigindo a interferência de~nQssos diplomatas, junto às atitori- ·
dades da Venezuela, foi oportuna e importarite, mas podemos
enquadrá-las dentro do mesmo limitado e iffieôiatista ângulo
de visão com que grande parte da imprensa abordou a questão.
No entanto, o ptúblerna é bem mais complexo. Com
efeito, não é de hoje que fatos sen1elhantes têm ocorrido.
Eu mesma, desta tribuna, no dia 06 de março de 1991, alertei
a Nação sobre fatos ~cmelhantes. De lá para cá muitos incidentes já foram constatados e, indubitavelmente, outros surgirão
enquanto o Governo não encarar o assunto de maneira sistêmica_c não atender a alguns requisitos básicos para um adequado _equacionamento _e uma e ficai solução da situação.
Em primeiro lugar, à União e ao Governo venezUelano
compete estabelece_r marcos de fronteira bem definidos, sinalizando onde é o_ Brasil e onde é a Venezuela, pois, tanto
brasileiros como venezuelanos, andando em plena selva, guiados mais pela intuição do que por informações, amcilmente
são capazes de idcntifica:i"ã. linha demarcatória entre um país
e outro, cujos marcos distam um do outro cerca de 50 quilômetros. Providências urgentes para uma nova demarcação da
área fronteiriça são, pois, tarefas imediatas pará o Ministério
das Relações Exteriores.
_
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Em _s_~gundo 1!-lgar, a que_st~o da mineração, -especialmente a garimpagem desordenada _dos garimpeiros, Precisa
ser analisada com maior profundidade. O Governo Federal
n~o pode co?tinuar omiss_o diante de tanta riqueza, em potencml, e da Sltuação_de abandono. sofrimento e pobreza de
grande parte da população de Roraima, a qual vivia do extratiVismo mineral, gerando riquezas que, em parte substancial,
são levadas para o exterior por gananciosos intermediários,
em um processo contrabando altamente lesivo aos interesses
nacionais, O Governo de um novo Estado_co~o Roraima
não tem recursos suficientes para implantar um novo Projeto
Carajás com o estanho, nióbio, cassiterita, diamante, ouro,
e outros minerais nobres, e nem mesmo para implementar
um programa de orientação e de financiamento às Cooperativas de garimpeiros. Deixo o meu ·apelo aos Exmçs Ministros
da área Económica e de Desenvolvimento Regional para que,
com urgência, destinem recurso-s- ao governo estadual para
o l~nçamento desse programa que já sugerimos e que já foi
acetto pelo Governador Ottomar Pinto. _ .
Em terceiro lugar, existe ainda sem solução Urit outro
problema, aparente de caráter só nacional, mas que tem também seriíssimas implicações no campo internacional: a questão
indígena.
O GovernObl-asileifo anterior, acuado por pressões- internacionais de grupos que se dizem defensores das culturas e
das- populações indígenas_, definiu como reservas, de forma
apressada, sem critérios apropriados e sem base em levantarnentvs da realidade, vastas áreas contínuas do território nacionãl, de tal forma que, em Roraima, para uma população de
cerca de apenas 5.000 índios Yanomamis fór-arn reservados
cerca de 90 mil km 2 de florestas com extraordinárias riquezaS
em seu subsolo. Para outras tribos, foram reservados 36 mil
km 2 •
A região do Estado denominada Raposa/Serra do Sol,
gue_ é. o problema do mome~to, que abrange uma área de
aproXImadamente 24.100 km- de savanas, apropriadas para
a pecuária e a agricultura, está sendo ameaçada de ser também
transformada em reserva indígena contínua, só porque nela
~abitam cerca de 10.000 índios aCulturadQs que vivem da agriclilfti-ia e aa- ajuda do Governo Estadual em algumas aldeias
que são verdadeiras_ 'dlas, com postos telefônico e policial,
escritórios da Companhia de Água e ESgoto de_ Roraima,
energia elétrica, rádios e até com televisão e estradas ligari::'
do-as às cidades mais próximas. Nessa área, residem milhares
de pessoas em 8 vilas e 75 propriedades rurais, algumas sendo
exploradas há mais de 200 anos por não índios. Caso o GO- -vemo Federal confirme corno reserva indígena as terras de
Raposa/Serra do Sol, os índios, que correspondem a 6% da
população de Roraima, deterão, aproximadamente, 65% da
superfície do Estado. Aos não índios, Sr. Presidente, ou seja,
aos 94% da população restarão os 35% que se constituem
de terras mais pobres e de _florestas. Em outras palavras,
do total de 230.00Q krn 2 do Eti.tado, se fo_r aprovada a reserva
de Raposa/Serra do Sol, ao povo de Roraima, com seu rebanho de quase 250.000 bovinos, restará pouco mais de_ll.OOO
km 2 de savanas para suas atividades agropecuárias e 68.000
km1 _ de florestas, onde existe a proibição do Ibama para o
desrnatamento.
O Sr. Aureo Mello- V. Ex• me permite um aparte'?
A SRA. MARLUCE PINTO- Pois não, Senador Aureo
Mello, com muito prazer.

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

O Sr. Aureo Mello - Ouço, com atenção, o brilhante
pronunciamento de V. Ele·', mediant~ o qual retrata um tema
que afeta c sensibiliza a todos nós, representantes de Estado::;
amazõnicos. Levo ao conhecimento de V. Ex" que_o Deputado
Jair Bolsonaro e o· Senador César Dias já apresentaram proposições que regulamentam essas concessões-exageradas, produ-

to - como diz V. Ex~ - de pressões terríveis._ Se for consumada essa liberalidade em relação aos_ territórios indígenas
e aos próprios indígenas, o cidadão com\tm ficará impossibilitado até de cumprir o desiderato do SÇJ.l Estado, da sua
região. Tenho opinião pessoal a respeito da questão do índio:
eles devem ser mbcigenados, misturados às populações ditas
brancas, panl gerar aquela beleza de pessoa que V. Ex" conhece, ~O caboclo amazónico. São pessoas intdigentíssirnas, pessoas bonitas, pessoas extraordinárias. Parabenizo V: Ex-' pelas
suas boas e belas palavras, hipotecando a mesma solidariedade
a todos os que desejam impedir o exagero que vem ocorrendo
na concessão de te_rras amazônicas para áreaS indígenas. Muito
obrigado.
A SRA. MARLUCE PINTO- Agradeço a V. Ex" pelo
aparte, que enriquece as colocações que faço nesta tarde.
Associo-me a V. Ex•: os índios são tão inteligentes quanto
os não índios. QuerO deixar bem claro a esta Casa c à Nação
que não somos contra os índios; reagimos apenas cÕntrã-demarcações indisci"imíli.adas -e ·coOtínuas:-se formos esperar a
aprovação dos projetes que V. Ex· rtfenti-ono_u -autoria
do Deputado Jair Bolsonaro e do Senador César Dias a área RaposafSerra do Sol será dt:marcada, ocasionando grande prejuízo ao rebanho bovino c ao povo de um modo geral.
O ex-Presidente Fernando Collor aprovou o relatório de um
antropólogo para a dt.!marc;ação_Oa ár~a Raposa/Serra do Sol.
A reserva ora cm debate possui representantes no município
ao qual está inserida. O Prefclto é âcscendente de índio da
quinta geração c o Vice-PreleitO é UIÜ índio macuX:i que vive
na Malaca da Raposa. A Câriiilra Municipal conta com dois
vereadores provenientes dessa re:serva.
__ ~
Não podemos permitir que áreas tão grandes sejam demarcada~ em prejuízo dos_não_ índio!), principalmente porque
a grande maioria dos íil.d!Os-rnakuxifwapixana é composta de
índios aculturados.
Muito obrigada, Senador Aureo Mello.
O Sr. Odacir Soares -Nobre Senadora, V. Ex• m~ per·
mitc um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO- Com muito prazer.-Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares- As reservas indígenas. cuja definição. segundo a Constituição Federal, compete a.- União, bem
como as reservas biológicas c florestais têm - digamos impossibilitado que nossos Estados gerem recurso_s~dcstinados
à população, uma vez que não se pode usufruir das riquezas
naturais que lá estão contidas. Já está em fase final de elaboração proposta de emenda constitucional, de minha autoiia,
que, embora não pretenda retirar da União a competência
de proceder a essas demarcações, obriga que a mesma, antes
de fixar as reservas, indenize os Estados pela perda dc_á_reas
físicas do seu território, áreas-que geralmente contém riquezas
incalculáveis, como acontece nos Estados amazôníCO-s. No caso de _RQ_r;;lima, as_ demarcações extraporaram o bom senso,
uma vez que, incluindo as áreas indígenas, essas reservas perfazem - parece-me - dois terços do t~rritório do Estado di:!'
Roraima. Em Rondônia, 50%. do território e-stá comprome-
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tido com o mesmo fim. O que isso significa? Qu~ o Estado
perde a capacidade de usar suaS -riquezaS naturais. A União,
violando o princípio federativo e a autonomia dos E~tado~.
intervérri, fixa áre"ãs. demarca terras. das quais o Estado njo
pode extrair mais nada. Essas delimitaçôcs são f~ita<; ao ''bc~
prazer" do Ministro Je '"plantüo" -normalmente do Ministério da Justiça, que sempre leva ao Pn:sidente da República
essas propostas. São incil.lCUláveis os prejuízos causados ao
nosso Estado, aO-"nosso povo. Acredito que a União Fed~ral
ai!')da trabalha ~OJll. a população amazônida em torno Je 4
a 5 milhões de pessoas. sem ter o c9n~ecimento de que, hoje,
!:>omos cerca de J_O milhões de bras.ileiros. __:\!ale ressaltar que
nós, amazônidas 1 ~ão abriremos rTião- da utilização plena de
nossas riquezas iüüi.lra_is, o que não significa que vamos agredir
o__mei~ ambientt:.: Podemos compatibilizar nossos anseios com
a preservação do amhiente, inclusive c_om o _de!ienvolvimento
auto-sustentado .. Há poucos dias. assisti. cm Belém, a uma
palestra da Professora Clara Paitd.olfo. Ela dizia que, para
se viabilizar a pecuáría na Amazônia, não seria necessário
derrubar nenhum hectare de floresta, uma vez que temos
campos naturais próprio~ para esse fim. Solidarizo-me com
- V. Ex~. assim com•) o fez o nobre Senador Aureo Mel\ o.
Não vamos- rcp~to- abrir mão da utilização de nossas
potencialidades naturais. Nossas riquezas minerais- cassitcrita, pOr exemplo - . impos:-.ibilitadas de serem exploradas,
tém tido seu_valor.diminuído no mercado internacional, porque já há produtos plásticos que substituem sua utilização.
Na medida em que esses minerais vão perdendo importância
no contexto internacional, teremos um território pobre. mas
arcaremos com o ónus de produzir desenvolvimento nessas
regiões, quando elas não têm mais importância econômica.
Eu gostaria de cumprimentar V. Ex·' pelo seu discurso e pela
coragem em fazê-lo. Precisamos desmistificar eSsa questclo
do índio. Quanto à_d_efinição das terras necessárias à utilização
das nações indígenas. devemos criar um módulo indígena.
Vejam o contra-senso: hoje, na Amazónia, existe um módulo
para o homem branco, agricultor, que deseja fixar-se lâ. O
Incra estipulou, para uma família de quatro ou cinco pessoas.
na Amazônia, um módulo de 25 hectares, enquanto que para
aS famílias indígenas existem módulos d_e mil a 30 mil hectares.
Vejam o absurdo: enquanto para uma família branca, de quatro a seis pessoas, se fixa um módulo de 25 hectares, para
os índios se fixam módulos imensuráveis, sem nenhuma perti~·
nência com a realidade económica e social da nossa região.
p_~rdoc-me por ter-me al<;mgado. mas queria cumprimentar
V. Ex" pelo discurso corajoso que faz, chamando a atençüo
do GoVerno Federal para que acabe com essa orgia_ que lá
se estabeleceu de se_ fixar reserva indígena na base do olho
do antropólogo de pHmtão. EXiste, agora, na Funai. um outro
antropólogo de plantão. A cada dois ou três meses, ele é
mudado e suas ídéias antropológicas divergem, às vezes, das
do seu antecessor e, também, das do seu superior hierárquico.
que é o Ministro da Justiça. Portanto, tenha V. Ex' os meus
de.
~
A SRA. MARLUCE PL"'TO- Muito obrigada pc lo a par·
te de V. Ex',_q_ue só veio complementar o meu pronunciamento.
E1: gostaria de esclarecr:r, já qlie o atual Ministro da
Justiça é um colega nosso. que S. Ex• tem sido até ponderado
nessa questão, pois o temos procurado e S. Ex·' tem adiado
o decreto que, tantas e tantas vezes, o ex-Presidente da Funai
já divulgou alravés dos meios de comunicação; inclusive, foi
até o nosso Estado, há menos de dois meses, e lá falou nas
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televisões e nas rádios que o decreto já estava datilografado,
só faltando scrassinado, o que deixou todo_o povo intranqüilo.
O que eu quero dizer para V. Ex·.·s é que se isso fosse
questionado entre os índios que são aculturados- os índios
e os tuxaüas da região Raposa/Serra do Sol - e lht.!s fosse
explicado como ficaria a- situação, tenho .certeza de que eles
não concordariam com essa demarcação -em área contínua.
porque nessa mesma região, que é o Município de Normandia.
o Colégio da Malaca da Raposa tem até 2'-' Grau, há postos
de saúde. a~ estradas são conservadas anualmente. após o
inverno, e há toda _uma assistência na área da agricultura
e pecuária, tudo is_so financiado e acompanhado pelo Governo
do E~tado de Roraima.
Nobres Colegas, até mesmo na região dos Surucucus local em que se enco-ntram os índios Yanomamis - onde
estive. há menos de três meses, em companhia dos Ministros
do Exército c da Justiça, pudemos constatar 4ue aqudcs índios
que a Funai leva à divulgação, não só nacional como internacional, que estão morrendo porque têm contato com os não
índios, em verdade isso está ocorrendo por falta de alimentação, porque. como aquela área já foi demarcada como-án::a
contínua, o Governo do Estado de Roraima não pode interferir; se ele assim agisse, alimentando aqueles índio~. como
alimenta os das outras malocas, poderia até responder por
crime de responsabilidade. Torna-se necessãiio que nós-, políticos - inclusive todos os Senadores,_ e_ não só os _da região
Amazônica, - nos preocupemos com este problema. Amazônia é Brasil, c todos temos por obrigaç-ão salvar aqud!.!
território, qUe é tão ambicionado, até pelos estrangeiros dos
países do primeiro mundo. E se eles ambicionam, $C até o
exército americano, na semana -passada, esteve fazendo manobras na Guiana, que fica na fronteira com o Brasil - especificamente, com o Esthdo de Roraima - é porque outros interesses existem. E se nós, políticos brasileiros, Ueixarmos aquela Amazônia despovoada, corno- até hoje, com tanto espaço
e sem a presença do homem;aqueles espaços, dentro de pouquíssimo tempo. irão servir para os povos estrangeiros.
É bom deixar bem claro que não somos contra - como
já disse -- a demarcação de áreas indígenas isoladas, mas
nos manifestamos frontalmente contra a demarcação de áreas
contínuas c o desrespeito a direitos adquiridos por fazendt.:iros
tradicionais. cujas famHias habitam aquelas terras há mais,
de cem anos, proporcionando, num clima de paz e harmonia,
uma miscigenação saudável c uma integr<~:ção pacífica de índios
aculturados em nossa sociedade.
Também não podemos concordar com a expressão "-nação"- nação Yanomami, nação indígena, como eles dizerp'
- para designar algumas tribos indígcnas.__já que as terras
por elas ocupadas intl!gram o território da Nação brasileira,
dentro do qual a sobl!rania do Brasil é indiscutível e inalienável.
Bem o disse o Exm" ex-Presidente da República, hoje
Senador José Sarncy, quando ocupou o mais alto cargo da
República, que a ·• A Amazônia brasileira é património soberano do Brasil''.
Ainda cm relação às reservas indígenas, para serem elas
demarcadas, haverá necessidade de se obedecer ao mandamento constitucional que estabdcceu a ár:e_a de até 150 km
de largura, ao longo das fronteiras terrestres, como faixa de
fronteira, e, por isso, considerada como fundamenta( para
defesa do território nacional. Impedir a mobilização de nossas
Forças Armadas nessas faixas de fronteira seria, além de insen-
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sato, um erro de estratégia capaz de gerar conflitos futuros
e enormes prejuízos.
A cobiça internacional sobre a Amazónia já tem história,
e quaisquer tentativaS de concretizar aspirações alicníge-nas
sobre nosso território deverão ser eliminadas pela raiz, antes
que o mal se alastre e exija maiores sacrifícios para resguardar
a ordem e a soberania do Brasil.
O quarto aspecto, que nos parece de fundamental importància para uma visão global dos problemas. é o da pobreza
regional, bem d~monstrada pela baixa renda per capita de
Roraima, urna das menores do País.
Somos obrigados a reconhecer que Roraima ainda é uma
região subdesenvolvida de nosso País, que precisa do apoio
da União para ter o impulso necessário a sua arrancada dcscnvolvimcntista. Sem esse apoio, não haverá como incentivar
os setores produtivos, gerar novos empregos e proporciónar
o desenvolvimento social.
No entanto, apesar dessa realidade que deixa o Estado
em situação desfavorável e distante dos níveis de crescimento
económico e dos poderes de_ bem-estar social dos estados do
Sul e do Sudeste, não perdemos nossa esperança nem nosso
patriotismo e repudiamos quaisquer espécies de- separatism?
ou tentativas de se internacionalizar qualquer pedaço do t~rn
tôrio nacional.
Um quinto problema, Sr. Presidente, que tem assolado
a rl!gião Norte. subdivide-se em dois aspectos: __o do nacortráfico e o do contrabando de nossas riquezas minerais. _O
tráfico de drogas prejudica profundamente os alicerces de_
qualquer sociedade e o contrabando é lesivo aos interesses
nacionais. Ambos precisam ser combatidos com energia e
com a participação efetiva das Forças Armadas, antes que
assumam dimensões de difícil controle pelas autoridades.
Todos esses problemas. Sr. Presidente, nos servem de
alerta para a urgência de se __criar a_ma consciência nacionál
de que resguardar nossas fronteiras e a soberaitia nacional
não é tarefa apenas dos militares, mas de cada um dos brasileiros e, especialmente. da classe política que deve ser a defensora maior dos interesses nacionais.
Não podemos, como diz a sabedoria do homem do _interior, "dormir no ponto" e só ''fechar a porta depois de sermos
roubados'',
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• um aparte,
Senadora?
A SRA. MARLUCE PINTO - Com prazer. nobre Senador.
o Sr. Odacir ·soares- V. ExH falou em -contrabaiú.h.>dc riquezas minerais. Quando o Ministro Eliseu Resende ainda estava na Pasta da Fazenda, fomos informados - veja
o absurdo -de que o Governo brasileiro estava autorizando
a importação de minério de cassiterita da Bolíyia. O Brasil
é o maior produtor e exportador mundial de cassiterita, produzindo-a em excesso; mesmo assiri1, está o Governo Federal
autorizando a importação de cassiterita da Bolfvia. quando
todos sabemos que aquele país não produz mais cassiferita,
toda ela é _contrabandeada de Rondónia. Então, contrabandeia-se cassiterita de Rondônia para a Bolívia e, em seguida,
o Governo Federal autoriza a Bolívia, os "exportadores" da
Bolívia a exportarem cassíterita para o Brasil - cassiterita
que eles não produzem. O mesmo acontece com o café que
o Paraguai exporta em volumes gigantescos. O Paraguai não
produz café, São eSses absurdos que terminam atingindo a
nossa região.
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A SRA. MARLUCE PINTO -Nobre Senador OJaçir Soares. tenhu, por convicção, que na hora em que o Presidente
da República tomar conhecimento desses detalhes, tomará
providencias porquanto temos oh::-ervado que isso tem ocorrido quando a imprensa faz denúncias que possam não só
prejudicar, mas até deixar exposta a Nação, sem credibilidade.
Precisamos semp-re estar _em contato com os Ministros dessa:::.
áreas, para que os problemas possam ser resolvidos.
Nobre Senador Odacir Soares, corno a representação de
cada estado da região Norte- na Câmara: Federal, excetuando-se o F....;;tadu do Pará, tem apenas oito deputados, precisamos mobilizar os nossos colegas para -vermos aprovadas as
nossas proposiçõ-es. Há um ano e meio, quando apresentei
projeto para a criação dl' áreas de livre comércio na· nossa
região, contei com o apoio tot;.tl desta Casa. Todos votaram
favoráveis. ~ias. para isso, conversei individualmente com
cada um dos Srs. Senadores. Compete-nos mostrar aos nossos
colegas de outras regiões a real situação do Norte, porque
a maioria, não a totalidade, do::; representantes dos Estados
do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina nesta Casa,
tenho certeza. não conhecem o Norte do nosso País. Muitas
vezes, por falta de informações, eles deixam de se manifestar
favoravelmente às nossas reivindicações. Depois que os Senadores Pedro Simon e Ronan Tito Cstiveram Cflúlosso Estado,
os dois foram firmes, nas comissões, ao defenderem a criação
das áreas de livre comércio em Roraima. Puderam S. Ex~s
conferir que Pacaraim-a não era uma área indígena, como
queriam fazer crer. mas era quase uma cidade; Atualmente,
tramita na Assembléia Legislativa um projeto para transformar aquela vila em município.
Sr. Presidente, precisamos nos preocupar com a Amazônia. Se os outros valorizam aquela região, nós, políticos brasileiros, devemos valorizá-la muito mais, já lJue tantos-sofreram
e derramaram o seu sangue para poder chegar à Amazônia,
defendê-la e torná-la parte do krrltóriO ·naCional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, urge uma tomada de decisão por parte do Governo, c existe um instrumento- de- ação
que pode c deve ser imediatamente acionado: o chamado
Projeto Calha Norh.::.
Lamentavelmente, o desconhecimento sobre c~se projeto
é muito grande. _Muitos julgam, Sr. Prcsfdentc:, que_ é um
--projeto só dos militares.
Em 1985. com base em-üm ariazo3do irrefutável, prepa~
rado por uma comissão interminbterial. formada por reprc:~
sentante'S dos Ministérios do Planejamenfo. Relações Exteriores, Interior existente na êpoca - o então Presidente
José Sarney, demonstrando conhecer bem a região Norte,
preocupado com os problemas da Amazônia e possuindo uma
visão de estadista, aprovou um conjunto de medidas e açôes
governamentahi para a nossa faixa setentriOnal dt.' fronteira,
denominado Projeto Calha Norte.
Ste projeto, Sr. Presidente, é, na realidade_,_ um planejamento integrado de ação govcrnamcQtal para a região norte
das calha~ dos rios Solimões e Amazonas., atingindo 6. 771
quilômetros da linha de fronteira e 1.221.000 quilômetros qua~
drados, com o ohjetivo de_ somar recursos financeiros, mate~
riais e humanos para, com a intcrseção de diversos ministérios
e órgãos públicos, concretizar o desenvolvimento sócio-econômico regional e integrar aquela vasta área ao processo de
evolução_das demais regiões do País.
Sobre esse o_bjetívo, o autor de '"Os Sertões", escreveu
no início desse século:
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"Sem esse objctivo firine e permanente, :.~qucla
Amazônia, onde se _opera agora uma seleção natural
de energia, e diante da qual o espírito di.'! Humboldt
foi empolgado pela visão de um deslumbrante palco,
onde, mais cedo ou mais tarde, se há de concentrar
_a civilização do globo, a Amazônia, mais cedo ou mais
tarde, se destacará do Brasil, naturalmenk e inesistivclmente, como -se despega um mundo CÍe uma nebulosa, pela expansão centrífuga do seu próprio movi~
mcnto.''
Não é exagero dizer, ainda hoje, que 5~ o Brasil não
traç<tr e executar objetivos claros e adequados para o descnvol·
vimento e incorporação da região Norte, a Amazônia, inexoravelmente, será, em parte, desligada do território nacionaL
O Projeto Calha Norte,_ em suas etapas iniciais de exccu·
ção, .foi um sucesso digno de servir de exemplo para outros
programas governamentais. No entanto~ o corte de recuJsos
no Orçamento da União, ocorrido nos últimos _anos, praticamente paralisou aquela feliz e bem sucedida iniciativa.
·O Sr. Odacir Soares- V. Ex• me permite um aparte'!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Eu pediria
à nobre Senadora que não admitisse mais apartes, porque

o tempo de V. Ex·· fá se esgotou. Eu apelaria. também, aos
Srs. senadores para não apartearem.
O Sr. Odacir Soares- É um pequeno aparte, Sr. Presi~
dente. Senadora Marluce Pinto, V. Ex' tocou no Projeto Calha
Norte. Acredito que c:ste é o momento ideal para que ele
seja implementado, porque as esquerdas já perderam a má
vontade para com aquele projeto, aquele constrangimerito
em manter contato com o_s militare!:!, e já admitem que o
projeto Calha Norte é importante para o Brasil porque é
importante para a Amazónia. Qualquer projeto da importância do Projeto Calha Norte, por exemplo, que seja implantado na Amazônia é importante para-o Brasil. porque a Amazônia representa metade do Brasil. Acredito que com a hoa
vontade que o Presidente tem demonstrado. com a boa vonta-de de todos nós Parlamentares, e com esse diagnóstico feito
aqui no Congresso, pela sociedade como um todo, relativamente à necessidade urgente de o Governo alocar recursos
para as Forças Armadas, para a sua profissionalização, remun-erando condignamente os militares, acho que é o momento
adequado para a consolidação do Projeto Calha Norte.

A SRA. MARLUCE PINTO - Meu nobre colega.
comenta que a esquerda era contra; não era_ só a esquerda.
Eu mesma, sinceramente, como não nasci na região Norte,
nasci no Nordeste. no Estado do Ceará, desconhecia o teor,
--a finalidade do Projeto Calha Norte. Nós, brasileiros, temos
o péssimo costume de discordar do que não conhecemos.
Por isso, Sr. Presidente, encaminho a V. Ex\ para que fique
registrado nos Anais desta Casa, estudos a respeito do Projeto
Calha Norte, pois o parlamentar que tiver interessado em
conhecer detalhes poderá lê-lo, porque foi através da leitura
deste relatório que eu me empolguei e senti a necessidade
de fazer um discurso falando do Projeto Calha Norte. Como
eU disse antes~ não se trata de um projeto dos militares; é
um projeto que foi elaborado pelo Ministério do Planeja~
mcnto, com a participação de_vários ministérios.
Deixaram, assim, de ter continuidade vários projetos es~
pedais, dentre os quais relembro aqui os segUintes:
a) incremento das Relações Bilaterais;
Ex~
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b) aumento da Presença Militar na área;
c) incremento das Ações da FUNAI na Faixa de· FrOnteira;
d) intensificação-das campanhas de Recuperação dos
Marcos Limítrofes;
e) ampliação da Infra-Estrutura Viária;
O ampliação da Ofl!rta de Recursos Sociais Básicos, en.:volvendo a criação e construção de escola·~. recuperação de
salas de aula, construção de postos de saúde, reforma e reequipamento de hospitais, instalação de creches e de centros de
treinamento profissional, interiorização da assistência médica,
odontológica, farmacCutica,-VCterinária C d_e técnicos âgrfcolas. dentre outras _ações.
·
_'
Essa paralisação, Senhor .PresidcÕte: ~ :l~~e~tá~t;l, sob}e
todos os aspectos, reduziu o desenvolvimento social, ritmo
de utilização ordenada dos recursos naturais, a expansão do
número de empregos produtivos e o afluxo de investimentos,
bem como a interiorização e a internalização do desenvolvimento.
Destarte, Senhor Presidente, os prejuízos-p-ara a: região
Norte e espedalmente para o Estado de Roraima foram enormes e esta situação prei:íSa ser revertida com ürgência. ·
O Projeto Calha Norte, como já mencionei, não é um
projeto militar. As Forças Armadas apenas oferecem apoio
logístico e coordenam a integração das ~açQçs dos di~er~os
órgãos públicos como as Delegacias dos MiriiStérios da Agi-icultura, Educação, Saúde, etc.
Convidamos, pois. os nossos nobres colegas do semi.do
Federal a se unirem em defesa da revisão e do revigoramento
do Projeto Calha Norte, pois a responsabilidade pela redução
das enormes e perigosas diferenças regionais é de todo~ nó~
e de todos_ os_ brasileiros que defendem a indissolubilidade
da união dos Estados, do Distrito Federal e dos Município!!-,
consagrada em nossa Constituição.Ao mc_smo tempo. sugerimos ao Governo Federal __que,
dentre as_ novas dirctrizcs do Projeto Calha Norte, também
sejam incluídas as seguintes:
a) integrar no pProjeto, as ações específicas para a área
dos Ministérios do Bcm-Estar Social, d6 ·Desenvolvimento
e Integração Regional, Mi11:as _e Energia. das Comunicações
e da Agricultura, com as dos ministérios' já envolvidos nas
etapas anteriores;
- b) definir a política de ocupação da Anlazônia e de exploração de suas riquezas naturais, especialmente cm relação
à atividade extrativista vegetal, a mineração, a agr()pecuária
e a biodiversidade, disciplinando e incentivãndo a implantação
de novos projetas na área produtiva, ordenando o fluxo migratório e estabelecendo o zoneamento teriitoiial. compatibilizando os objetivos sócio-econômicOs cOm a defesa do meio
ambiente e a proteção e valorização das populações e culturas
htdígenas;
c) estudar o mapeamento dos recursos regionais e divul~
gá-los com orientações para um aproveirarri'ento racional que
impulsione o desenvolvimento através da írriplantação ou ampliação de projetes geradores de novos empregos e introdutores de novas tecnologias.
d) valorizar as populações ribeirinhas com programas de
incentivo à pesca, canlpa-nhas divulgando novas técnicas e
financiamento- para aquisição de equipamentos básicos;
e) fortalecer as vilas e pequenos núcleos populacionais,
implantando projetas que proporcionem sua maior integração
com as áreas mais desenvolvidas, tanto nos setores de transporte e comunicação quanto nos sociais;
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f) ressaltamos também as diretrizes sugeridas pela Secretaria de_Assuntos Estratégicos e constantes no documento
da Presidência da R~pública intitu(ado "A Fronteira do Futuro••, cuja cópia passaremos logo às mãos do Senhor Pre?idente.
solicítando que seja considerado como parte integrante deste
pronunciamento para ficar nos Anais do Senado da Repúhlica.
Concluindo, Senhor Presidente, reafirmamos que se nosso País não for capaz de integrar sua população setentrional,
dando-lhe níveis de desenvolvimento mais próximos- das demais regiões, estará ahrindO eSpaço para que outras nações,
-adentrando nossas fronteiras, instalern~se em terras férteis
e ricas da Amazónia,
_.
É isso que precisamos evitar; e ·o úniCo caminho a ser
trilhado para não d_c_struirmos a uniçlade nacional é o da integração c do desenvolvimento que todos almejamos.
Fala-se da prescn_ç~ militar na área, pois esse projeto
atuará cm áreas fronteiriças. Portanto. não dispondo de civb
Heinados, contamo'S com os :militares capacitados na atuação
dos pelotõc~ de fronteira, mas com a orientação dos ministérios, cumprindo. ~xecutando um trabalho Uirccionado pelo
Presidt!'nt~ da R<.'pública, que, tenho certeza,_ também dará
- continuidade ao projeto. Para tanto, nós, uma B_ancada forte,
iremos ao Senhor Presidente da_ República c solicitaremos
_a reativação Uo_ projeto. Estou certa de que nós, parlamentares,.na elaboração de _emendas orçamentárias, vamos alocar
recursos. aprovar nossas emendas, para que e!'.s.e projeto tenha
êxito, rorque será de grande __ benefício à Nação brasileira.
Sr: Presidente. vou procurar não me alongar, porciue
já ultrapassei o meu tempo. Não quero criar constrangimentos
a V. Ex·' e, muito menos, ao nobre Seriador Eduafdo Suplicy,
inscrito para falar ainda hoje à tarde. Como tenho um compro-misso inadiável, um assunto pendente em meu Estado, S.
Ex~ cedeu~me seu horário, o primeiro, e ocupará o meu. Para
não tirar a possibilidade de o meu nobre colega também fazer
seu pronunciamento hoje, peço a· V. Ex~ que faça constar
do meu pronunciamento o relatório e a matéria recentemente
publicada_sobre o separatismo, que logo entregarei à Mesa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--A Imprensa Nacional, nos últimos dias, tem apresentado
farto noticiário sobre minoritários e absurdos, m_as _também
preoCupantes giup·os separatistas que. ignorando O niandamento constitucional da indissolubilidade da República Federativa do Brasil, esquecem os princípiOS fundamentais da nacionalidade c os ricos ensinamentos de nossa história.
Felizmente, todos sabemos que as manifestaçÕes separatü;tas de minorias do sul do País estão sob total controle c
não representam qualquer ameaça à unidade e à soberania
nacio·nal.
No entanto. a cobiça inter_n'aciori_al sobre a arn_,~zônía,
perigo antigo mas sempre constante cm nossa his'tór1a, novamente se faz presente e, desta vez, com o apoio- do Próprio
Governo Brasileiro.
Com efeito, Sr. Presidente e nobres pares, ·a- pretexto
de proteção das terras e culturas indígenas~ 6 govefno bfaSíleiro anterior delimitou e demarcou extensas áreas contínuas
de dimensões superiores à superfície -de diversos Países europeus, sem levar em conta a determinação constitucional de
considerar como fundamental para a defe~a do território nacional a faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura,
ao longo daS fronteiras terrestres.
O desrespeito à nossa faixa de fronteira e a expulsão
de brasileiros que há tempos ocupavam fazendas ou exploravam minérios na região, deixaram vastas áreas _do. norte do
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Brasil, cspcciaimente de Rora:Lma,-totalmente nas mãos de
cerca de duas_ dezenas de índios, cujas tribos são denominadas
aqui e no exterior conto nações indígenas.
Aí está um novo pcrígo que grupos estrangeiros poderão
utilizar para justificar uma ação de organismos intcrnacioilais
dcf(.!nsores do separatismo ·e da inkrnacionalização da Ama·
zônia.
Voltando a falar sobr~ o separatismo do sLtl. após este
alerta em relação ao perigo potencial que existe no norte,
ressaltamo:-, 4ue, d\! todas as manifestaçõ-C:sAUClemos a respeito. Sr. Presidente, uma delas, pda profundidade da análise
e pela consistência de seus argumentos, nos pareceu plena
de razões t: um libdo extraordinário contra os irr~sponsávcis
divisionistas. Trata-se de documento elaborado pelo centro
de comunicação social do ExércitO~;": divulgado em ~oticiário
do Exército de 17 de maio prôxímo passado, intitulado '"separatismo: uma barbárie'', o qu-al, pelos motivos expostos, solicitamos a vossa excelência seja transcrifb- tfos -ahais~da Casa,
c?mo cxempl() para a atual geração e para as que hão de
VIL
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_A simplicidade e a clart::z..a deste preceito oào_ dt!ixam
dúvidas aos brasileiros sobre sua responsabilidade na preservação de um patrimônio conquistado à custa de inc.omcnsurávcis sacrifícios. marcados por inúmeras vidas imoladas
e·abundante sangue vc_rtí_do, aliados à hábil_diplornacia empreendida.
A despeitO- dos vários fatores que concorreram para n
tentativa de fragmentação. fnicialmente da colônia portuguesa
na América, c depois do Imp~rio c da República. c~t<t Nação
manteve-se, ao longo de sua históri<!._í_ntt!gra e indivisível.
·-Foi em Guara tapes que o- índio, o negro e o branco,
irmanados no prOpósito de expulsar o invasor, deram a primeira mostra do sentimento de nacionalidade q~e. ao longo dos
sécUlos, firmou-se -corno traço característico do povo hra:-,ilcifo.
·

..O empenho na preservação da integridade, reali.zado por
Caxias, à som Pra de sua espada pacificadora, desde a Balaiada, no Maranhão, até a Farroupllha. no Sul, ajudOu a consolidar a Unidade desta Nação de dimcn_sQes c_ontinçntais.
. Já República, o Brasil confirmpJ.l s~,ta Unjda.de, ao dehdar
a Revolução Federalista e a insurreição de Canudos, que a
ameaçavam.

Finalizando, quero fazer upenas uma advt!rtência sobre
o separatismo. Entendemos que, no momento, ele não nos
cau_s_a prcocupaçüo, pois desse movimento pattidpa um·número ínfim-o de pessoas interessadas- cm algum espaço na inídia
Pari passu 'à evolução da sociedade brasileira, há que
nacional c, quem sabe, estejam pr-etcildendo candidatar--se
ser considerado o_ esforço empreendido por tipos distintos
em 1994, já tornando-se nomes conhecidos. Sabemos que os
da naCionalidadt! rumo à consecução de objetivos comuns.
políticos de n.:norne c o povo do Sul do nosso País não têm
Recentemente, observa-se a expansão da fronteira agrícoht
essa convicção de sepRfatiStrl"O; m:as-(emos ·q-ue;--de uma vez
rio eXtremo oeste, com a contribuição expressiva da operosa
por todas, diminar essa divulgação do separatismo- se nós,
gente do Sul do País, que, em bus.ca de terras férteis c virgen:-,,
internamente, já -queremos-s-epar-a-r-o Sul do Norte e do Nornão hesitou cm -âtúxar seus pagos para ocupar e desenvolwr
deste -_pois po"der<i servir dt.:: incentivO aOüfras naÇõe-s interesoutras regiões. E o que dizer da construção da Capital FederaL
sadas na A.mazôniã, m..imeTI.fafidO.-cada vez m<ü$;-ãs suas cobiO'nde a convergência de todos os brasileiro~ ergueu esta cidade,
ças em relaçüo ao nosso solo tão rico: · ·
··hoje patrimônio histórico da humanidade, porém. mais do
Nessa reforma constitucional poderemos modificar um
que isso, síntese do sentimento de Unidade Nacional? E da
pouco a legislação; nãú é permitir a garimpagem desenfreada,
pujança do parque industrial do Sudeste, construída com o
mas uma garimpagem ordenada, que tenha a preocupação
labor de brasileiros de todos o_s quadrantes desta grande Nae o acompanhamento do Governo Federal. Temos certeza,
ção?
Sr. Presidente, que dentro de muito pouco tempo o que for
Sobretudo, impõe-se enfatizar que o Brasil tem acolhido
extraído do subsolo da Amazônia dará não só para- pagar
imigrantes de '<:á.ria.s e distintas nacionaliclades. Estes. aqui
a nossa dívida externa c a int~rna, como para sainnos da
radicados, encontram-se perfeitamente integrados, contricondição-de país do Terceiro Mundo.
--buindo, decisivamente, com o suor do rosto, a força dos braços
Muito obrigada, Sr, _Pr.esidentc c Qobres colegas.
e--a- capacidade da inteligência para, junto aos demais brasi. DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SR·
leiros, impulsionar este País ao encontro de seu grande destiMARLUCE PINTO EM SEU PRONUNCIAno. Estes brasil~iros são. portanto, partícipes do desenvolMENTO:
vimento nacionaL
Isto tudo não impede que sejam preservados, cultuada!->
SEPARATISMO: UMA BARBÁRIE!
e até incentivados os costumes regionais,- que, com suas di_verA conjuntura hrasileira permite ob:-.ervar um País que
sidades, enriquecem o vasto patrimônio cultural brasileiro.
Nestes tempos em que se Chega a _falar de separatismo,
ainda se ressente do equacionamento de problemas infra~es
uma barbárie, para um País que, a-custa de inaudito esforço
truturai$, resultando uma sociedade .COIJI~ profundo desnivelade sucessivas gerações, conseguiu manter-se uno e pujante,
mento sócio-econômico c acentuada carênda no atenc!imento
têm as Forças Armadas papel ímpar ria" m-anutenção da Unide _suas necessidades básicos. Neste contexto, aflorãm ãoOmadade Nacional,da coesão intern~ e: da integração, como suas
lias cívicas, sugerindo (:Qndutas morais e étiCas ç_ondenáveis,
fiadoras. Tal destinação encontra-se .explicitada no ait. 142
e até, pasmem, convocações para rnovimCntos -separatistas,
como sç_a ruptura da Unidade Nacional çonstituíssc panacéia
da Constituição Federal:
para os rnales que afligem a Nação.
··As Forças Armadas, constituídas pela Marinha,
Os legisladores constituintes, com sãbedoria c descortino,
pelo Exército e pela Aeronáutica, são institui<;ões nareafirmaram na atual Carta Magna, em seu art. I··:
cionais permanentes e regulares, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema
"A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e_Municípios c do Disdo Presidente da República. e destioam-se à dcfç.sa
da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
trito Federal, constitui-se em Estado Dt:mocrático de
por iniciativa de qualquer destes, da_ lei e da ordem ...
Direito ... "
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Assim o ExércitO Brasileiro, cuja presença·em todos os
rincões do território naCional constitui por vezes - e não
raras- o único ponfo de referênda de br~s_ilida._dc nos oito_
milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados de área, ir~
manado ao sentimento de_ repúdio que perpassa a esmagadora
maioria da populaçã_o, continuará sendo um _ferrenho soldado
na defesa dos elevados valor_es d_a Pátríã.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Coordenação de Programas em Áreas Estratégicas
A FRONTEIRA DO FUTURO
I.

,_lntrc;~dução

...

As Razõe!! - Uma das principais vertentes da pofítica
de desenvolvimento do Governo Federal tem sido integrar,
efetivamente, a rcgíão amazónica ao rcStcY"tlO país-;em parti~
cular a grande área situada ao p.o~e das calhas dos rios Solimões e Amazonas.
Pode-se dizer que esse esforço teve seu início'rtó primeiro
semestre de 1985 quando, a partir de uma avaliação políticoestratégica da região, foi determinada a realização de estudos
aprofundados que permitissem estabelecer medidas destinadas a, por um lado, enfrentar as carênciaS mais Sérias da
área, em particular as de caráter sóciõ"=ecoilôrilicas que afligem
às populações e, por outro, a assegurar·a garantia da soberania
e da integridade territorial, naquela região.
A Região - Localizada ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas, correspondendo a 14% do território nacional, praticamente inexplorada (abriga 1,2% âa população nacional) e com extensa faixa de fronteira habitada, eventualmente, por indígenas, tem-se constituído, ao longo dos anos,
num desafio e preocupações constantes qUanto à sua efetiva
integração ao contexto nacional, devido, máxime, às grandes
dificuldades impostas pelo meio ambiente. Distante dos centros de poder e desenvolvimento Oo pafs,
essa extensa área conta com _apenas um grande pólo de desenvolvimento político-sócio-económico, locali~ado em Manaus
(AM), e outros dois menores em Macapâ (AP) e Boa Vista
(RR).
Esse afastamento é mais acentuado pelo obstáculo_natural
das calhas dos rios Solim_õ_cs e Amazonas q-ue tende a dissociá-la do restante do território brasileiro, pelas ób"~ias limitações ao acesso terrestre.
~
Em contrapartida, verifica-se ao norte dessa área umã
continuidade territorial que, se por um lado, induz a uma
aproximação natural e desejável com oS países ali situados,
por outro, permite o fácil acesso aos agentes_ do comércío
e de atividades ilegais.

A Decisão - Considerou-se, nesse cenário, ter chegado
o momento de encetar uma ação de governo para iniciar a
efetiva incorporação da área ao processo de desenvolvim~nto
natural, estimulando a sua integração com as demais regiões
e, de forma equilibrada, sua aproximação com os vizinhos
do norte do continente.
O estudo da realidade regional já identificara, na área
em causa, três espaços diferenciados: o primelto~- compree-n-:.dendo uma "Faixa -de Fronteira", com 150km de largura,
entre Tabatinga (AM) e Oiapoque (AP); o segundo, definido
pela "O:r:la Ribeirinha" dos. rios Solimões e Amaz-onas e seus
principais afluentes; e-o teiCeiro-;·a "Hinterlâildia", constituído
dos espaços interiores limitã.dos pelos dois primeirOs.
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A imensidão da área e a dime_nsão amazônica dos seus
pr"oblemas demandaram o estabelecimentO de prioridades despojadas de sonhos e compromissadas, tão somente com a
capacidade de realização governamental.
Assim, elegeu-se a "Faixa de Fronteira" como área prioritária e preferencial para fins de planejamento e ação imediata
do governo.
O grande méríto -dessa inidativa - razão maior de seu
sucesso- foi o de trabalhar, sempre, com a ferramenta do
possível e com a obstinação e dedicação de quem sabe que
as grandes caminhadas são _feitas, passo a passo. Dessa forma,
como uma fronteira do futuro, nasceu o Projeto Calha Norte.
2. Proje~o Calha Norte
Coriceito ~ O'"Pr~etô'Calha Norte" é _um planejamento
integrado de ãção governamental para a região ao norte das
calhas dos rios Solimões e Amazonas. Tem em vista, em ~eu
todo, o desenvolvimento sócio-económico da <5rea e a sua
conseqüente integra_ção ao restante do_ P_aí_s.
O termo "projeto", a rigor, é inadequado, uma vez que
o planejamento envolve um conjunto de projetes especiais.
Por uso fícou, porém, a denominação inicial, quando não
se conhecia, ainda, a amplitude das ações necessárias e dos
__
-recursos financeiros exigíveis,
Do _Estudo- Fruto da orientação presidencial, a então
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional deu início, em maio de 1985, aos estudos da área em pauta.
Foram detalhadamente analisadas .as característiças geográficas, os aspectos ecológicos, psicossociais, demográficos
e militares. Concluído o trabalho, demonstrados ficaram, dentre outros, os seguintes aspectos de destaque: '
-área praticamente não integrada ao Território Nacional, com reduzida presença brasileira, ausência essa ainda
mais crítica ao longo das áreas limítrofes, nós 6.771km de
extensão da linha de fronteira;
-imensa áreà de 1.221.000km2 , com apenas 1.620.000
habitantes, concentrados, em sua maioria, nas cidaçJes de Ma~
naus, Boa Vista e Maca:pá, correspondente a apenas 1,2%
da população brasileira. Os índios lá existentes~ em diversos
graus de aculturação, representam 0,04% da população nacio-nal e 22,7% de toda a população indígena do País;
- à exceção dos grandes centros de Manaus (AM), Boa
Vista (RR) e Macapá (AP), notável carência -de recursos sociais básicos, especialmente quanto ao atendimento de saúde
da população;
-solos, em termos amplos, acentuadamente dependeu~
tes da cobertura vegetal e sujeitos à erosão e à rápida perda
de nutrientes. Foram identificados, pelo Projeto Radam, milhões de hectares de solos fér_teis, em geral restritos às orlas
tibeifínhas;
- subsolos extremamente ricos em recursos minerais, a
maioria devidament.e identificados pelo Projeto Raclam;
__-marcante incipiênc13 de vias de cOmunicações terres~
tres. As poucas existentes são totalmente dependentes das
condições climáticas;
-utilização predatória de recursos naturais, com degradação do solo, flora e fauna em alguns pontos da região;
-existência de narcotráfico. A plantação, colheita, refino e comercialização de epadu (coca) movimenta recursos
financeiros que, muitas vezes, neutralizam a presença do poder público da região;
-contrabando e descaminho de recursos minerais diversos;
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-desordenada atividade de garimpagem, com graves deficiências sociais e trabalhistas~
- prohh::mas decorl-entes de conflito:;~ envolve'ncto,especialmente, índios, posscirds 1, garimpeiros e empresas de -miri.cração;e
······
. ..--.---intenso intl!resse- ihte'rha.Cióriã.l em a·ss:untos da Ama-_
zõnia brasileira.
Após a análise dos diversos aspectos da região e de que
resultaram as conclusões acima, o estudo considerou, ainda,
que:

-um planejamento abrangente dt.: médio e longo prazos

poderia diferentemenit.!-dc ~'sforços isolados, direciOniu aatua-

ção governamental, juntamente com a iniciativa prlvaaa·, no
sentido de promover 9 desenvolvimento da_ área de :modo
harmónico c adequado àos' interess..:::s nacionais;
- a integração desSa região geúCconóÍI!k:a, aO reSto: do
país, apresentaria a oporttlnid:ide de aSsegurai" um nível adequado de relacionamento com os vizinhos, por meio dos canais
de cooperação técnica. económica, comercial e cultural, podendo esperar-se·; como decorrência desse incremento nas relações. surgir ·o Brasil como opção confiável e fraterna para
o desenvolvimento r~:cíprbCo.
- '
Em face do estudo, põdê listar-se, entre Outras. a~:sCguiiltcs necessidades fundamentãis c fiTiediatas:
-intensificação dás relações bilaterais Cdffi paíseS vizinhos, com destaqut! para as trocas comerciais;
-aumento da presença brasileira na área, com base na
ação pioileíi3-das ForçaS: Armadas~
- proteção c assistência às populações indígenas da região;
.
_
- intensificação das sa,mpanhas demarcatórias de fronteira;
. . _ d • ·r .. t .
.. • ~
- amp 11açao a_ m _ra-_es, ru.tura vt~r~a;
_
.
-aceleração da pr6CÍução de ene~gm loc?l ~
-estímulo à interiori-zação de pólos de desenvolvimento,
com base na vocação_s'ócio-e_c_Qnómk_a da região;
_
- áríipliação da oferta de- reCursos So'CiaiS: bási~-e
-incremento da colonização, com base nas populações
da área e'assistênÇia do Ministt!rio da Agricultura e das Secretarias
Agrícultura.
Em tOdas as fases do estudo, houve uma permanente
preocupação no sentido_ de .que o proce;sso- de dcs_envolvimento, na Amazônia, fosse [eito sem a ruptura de suas características básicas, onde_ desponta o aspecto ecológico.
Proposta:
Diante da importância e da coinplC.Xiâade_d_u t~j_çfa antevista, o Estudo realizado sugeriu a criação-dC um--G-rupO de
TrabalhoJnterministerial (GTI) para elaboração de um plano
para desenvolvimento da região, integrando as pro~ramações
específicas que scrian:t solicitadas dos demais ministérios envolvidos.'
Este GTI foi composto, para um rendimerito mais efetlvo,
apenas de_ _representantes da Secretaria de Plamüamento da
Presidênéia importantes subsídios que cer_tameilte poderiam
ser colhidos de cc-participantes das Unidade..s_Et!.d_e_rativas
abrangidas.
Do .Grupo de Trabalho lnterministerial (GTI) - Acolhendo_ ptoposta consubstanciã.da na ExpoSição de Motivos
n? 18, de 19de junho de 1985, da Sccrctaria~Geral do Conselho
de Segurança Nacional, o Presidente Sarney ~J;erminou a
criação -de um Grupo de Trabalho Interministerial com a incumbência de apresentar-medidas que buscass_em atender as
carências mais sérias da árCa, particularmente_ as de natureza

cte

-Quinta-fdra 27

4787

sócio-econômicas, c assegurar -â garantia da soberania e da
integridade territorial naquela região.
Este GTI desenvolveu suas reuniões sob a coordenação
da Secretaria de Planejamento c Co6rdena.ção da Presidência
da República (SEPLAN) e com a participação do Ministério
das Relações Exteriores (MRE), do Ministério do Interior
(MINTER) c da SG/CSN, além de diversos órgãos governamentais, como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), os
Ministérios Militares e o Ministério da Fazenda.
Considerando a amplitude das ações necessàrias ao atendimento das referidas carências da região, bem como a evidente imjJossibil.id;;tde de obtenção. a curto e mt'dio prazos.
de recursos financeiros que permitissem concretizar aquelas
, ações.,...o GTI orientou-se para prnposições de pr(~jetos especí- ficas, denominados em seu conjunt.() de Projeto Calha Norte,
objetivando contribuir para a snlução das quatio primeiras
necessidades ftm_damentais e imediatas da região, já apresen~
tadas. Um parêntese: nos anos de 198711988, as quinta e oitava
necessidades fundamentais e imediatas, tambl.!m já especificadas, foram, respectivamente, acrescentadas ~10 Projeto.
Na implementação das medidas que satbfazem às necesSidades Priorizadas, foram estabelecidas as seguintes urgências
para atendimento na Faixa de Fronteira:
-Território F~dcral de Roraima, com pólo em Boa Vista
_e ações desenvoLvidas, particularmente, em Bonfim, Nornundia, Paracaima (BV8), Erícó, Auarís e-SurUcucu;
-Região do Alt_o Rio Negro, com pólo cm S~o Gabriel
da Cachoeira e aç,ões desenvolvidas, particularmente, cm Maturacá1 Cucuí, São Joaquim, Querari e Iauraretê;
-Região do Alto Solimões, com pólo em Tabatinga e
açôcs desenvolvidas, particularmente, em_Benjamin Corlstant
e Ipiranga;
Na implementação das medidas que satisfizeS~ein às necessidades priorizfidas, foram estabelecidas as seguintes urgên~
cias para atendimento na Faixa de Frontt!ira:
-:-Estado de Roraima, com pólo em Boa Vista e ações
desenvolvidas, particularmente, em Bonfim, Normandia,_ Paracaima (BVS), EdCó, Auaris e Suniêucu;
·
·
-Região do Alto Rio Negro, com pólo em São Gabriel
__da Cachoeira e açõés desenvolvidas, particularmente, em Maturacá, Cucuí, São Joaquim, Querari e lãüretê;
..,...-Região do Alto Solimões, com pólo em Tahatinga e
ações d_escnvolvidas, particularmente. em Benjamin Constant
e Ipiranga;
-Região do Alto Traíra. tendo_ como pólo Vila Bitencourt; e
-Região Norte dos Estados .do Pará e do Amapá, com
ações desenvolvidas, particularmente, em Tiriós. Clcvelândia
e Oiapoque.
A Alta Administração Federal reconheceu os limites da
missão do GTI e aprovou, em l'' de dezembro de 1985, a
Exposição de Motivos da Seplan que propôs os projetos especiais que compõem o "Projeto Calha Norte'', contendo a consolidação das ações propostaS: pelos diversos órgãos governamentais que partíciparam de sua elaboração. Assinaram a
referida Exposição de Motivos os Ministros da Seplan, MRE.
Minter e SG/CSN.
Concepção da Ação Governamental
Fruto dos trabalhos até aqui sumariados, Jdiniu o govcr~
no a sua estratégia de consecução:
L Ações imediatas na faixa dt! fronteira, pela implementação de "projetas especiais" com partidpação coordenada
de órgãos federais c estaduais, no atendimento das "neces-
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sidades fundamentais e imediatas'' listadas n_o estudo aprofun~
dado na área.
II. Açôes subs..eqücntes envolvendo a área como um todo, definidas em programas c projetes, compatíveis com-as
diretrizes gerais do ~·Plano de Desenvolvimento da Amazônia
(PAD) .. c com as recomendações contidas no capítulo "Desenvolvimento Regional" do "I Plano Nacional de Desenvolvimento - 1986189".
3. Os Projetos Especiais
A entrada dos diversos órgãos federais e estaduais nas
cinco áreas selecionadas da Faixa de Fronteira e~ige, obvia~
mente, uma atenta coordenação, particularmente no tocante
à localizaç_ão inicial dos seus órgãos e respectivas aptidões.
Assim, na região habitada pelos índios yanomami, cabe à
F!J,nai redobrar seus esforços; ao norte c leste de Roraiina,
assim como em Tabatinga (AM), avultam como prioritárias
as medidas de revisão dos esquemas do comérciO fronteiriço;
e em todos os 6.771Km, da linha de fronteíra-, subsistem problemas indígenas, de carência de marcos !imítiofes, de narco;.
tráfico, de contrabando c descaminho, além dos oriundos_de
situações externas, tudo enfatizando urna maior presença governamental, inclusive militar. Esta, porém, destinada, com~
plemcntarmente, a servir de base logística para apelo aos
demais órgãos f~~erais _e estaduais em ação nas áreas e às
--próprias popolações circunvizinhas.
Dentro da ordem de idéia do já exposto, os "Projetas
Especiais", que caracterizam as "ações imediatas" do Governo - com a ferramenta do possível - no atendimento
às necessidades básicas da área, tiveram suas implementações
iniciadas em 1986, coro previsão inicial de conclusão para
o ano de 1991, o que não ocorreu, em virtude das dificuldades
económicas vividas pelo país.
Ei~los:

Projetos Especiais para Incremento das Relações Bilaterais
No sentido mais amplo, o incremento das relações bilaterais constitui objetivo e tarefa permanente do Itamaraty. No
contexto do Projeto Calha Norte,- essa -eXpressão deve ser
entendida como as açõcs na área externa que possam redundar
em benefício para o-desenvolvimentQ_e_ colonização da região
em causa. Como ponto de partida, o maior benefício que
a política externa poderá alcançar é a manutenção da paz
e o incremento da compreensão mútua entre o Brasil e seus
vizinhos, ou seja, Colómbia, Venezuela, Guiana, Suriname
e o Departamento Ultramarinho da Guiana Francesa·. Nessa
fa'ixa -de fronteira, a atividade de maior relevo diz respeito
à delimitação da fronteira. No entanto, o Ministério das Relaw
çõcs Exteriores poderá contribuir com amplo leque de atividades para que o .. Projeto Calha Norte" venha a ter o seu
desenvolvimento favorecido.
De início, cabe lembrar que o aumento da presença brasileira na região é perfeitamente compatfvel com a coordenação
de esforços com os_ paíse.~ vizinhos. Entre_ putras, seriam as.
seguintes_ as principais medidas visando ao incremento das
relações_ bilaterais: revisar a atuallegislação de comé~cio fronteiriço; incrementar as'atividades de cooperação técnica; revitalizar os mecanismos do Trat~do çle COoperação Amazônica
- TCA; reforçar a cÕopcraÇ-ão intetil"'à_Ci01l:al no combate ao
narcotráfico; retomar estudos para novas ligações rodoviárias;
e reforçar a rede consular de fronteira. Com relação a esta
última, a experiência histórica com a região Sul demonstra
que consulados de fronteira bem instalados e lotados podem
constituir instrumentOs valiosos para o desen~olvimento e para
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que sejam evitados, no nascedouro, problemas políticosdecor~
rentes de fronteiras que se vivificam ..
Projetos Especiais para Aumento da Presença Militar na

Área
Têm como objetivo fortalecer a Expressão Militar do
_Poder Nacional na Faixa de Frot_t~e_ir:a e_ cm suas viaS de acesso,
cabendo: à Marinha do Brasil, intensificar atividades relativas
à segurança da navegação, con~rolc de embarcações e seu
policiamento, bem como os serviços de patrulha frU.vial; ao
Exército Brasileiro, a ocupação -física -aos pontOS sensíveis
na Faixa de Fronteira, vigiando e guardando as vias naturais
de aces~o au território nacional; à Forçã Aérea Brasileira,
a manutenção de_ uma infra-estr:u_tura aeronáutica__que lhe pos~ibilite o adequado apoio e a preScrvição da soberania do
espaço aéreo, nos pontos sensíveis de interesse na Faixa de
Fronteira. Complementarmente, as Forças Armadas, pela peculiaridade capilar ensejada por sua organização e articulação,
deverão contribuir para a vivificação da Faixa de Fronteira
e para o desenvolvimento da área, apoiando, logisticamente,
os órgãos federais e estaduais na execução da.s açQes de governo, particularmente nos setores da educação, saúde. trans~
porte e telecomunicações.
A presença militar, ajustada à _estatura nacio_nal e fiel
à sua vocação de solidariedade, manifestada sobretudo na
assistência às populações mais desfavorecidas pela sorte c mais
carentes, em especial àquelas situadas nas regiões mã.is longínquas da Faixa de Fronteira, tem tradicionalmente: estimulado
atividades educacionais e económicas; prestado assistência de
saúde à população local; integrado os_sijvícolas à_ comunidade
nacional; inibido o trànsito ilegal de estrangeiros, o narco~
tráfico ~ a evasão de_ riquezas; e implementado uma infra-es-_
trutura viária. Tudo isso, respaldando atividades de coloiii~
z-ação, tão necessárias às áreas da_ faixa frônteiri.ÇÇJ., __
Já se pode prever que à implantação de novos pólos de
desenvolvimento corresponderá um aumento progressivo de
atividades nas áreas envolvidas. Conseqüentemente, cabe à
Marinha intensificar,-pl'opordonalmente, a sua presença, para
isso corrigindo as deficiências existentes em seus_ pori.tos de
apoio -na região Norte, bem como iniciando a con.strução de
um navio-patrulha fluvial e incorporando lanchas_ patrulhas
e agências flutuantes para atenderem ao incremento nas atividade_s relativas à segurança da navegação, controle das embar~
cações e seu policiamento.
Para que o Exército se fizesse presente na Faixa de Fron~
teira, atendendo eficientemente aos objetivos· propostos para
o Projeto Calha Norte, foi necessária uma reestruturação da
força terrestre na área, exigindo as seguintes medidas: organização do Comando de Fronteira do Rio Negro, com a criação
do 59 'Batalhão Especial de Fronteira (São Gabriel da Cachoeira - AM); reorganização do Comando de Fron_teira de Roraima; manutenção da organização e da articulação dos Comandos de Fronteira do Solimões e_ do Amapá, equipandowos
_adequadamente e proporcionando~lhes instalações mais fun.~--
cionais; e criação de um Pelotão Especial de Fronteira em
Tiriós (PA).
Finalmente, a Aeronáutica, por interiri.éd-io'. da implantação de pontos de irradiação de apoio aéreo, vem- atendendo
ã todo o transporte de pessoal, material e equipa:rh'entos desta
categoria de Projetas Especiais.
'
Executa, ainda, cons_trução e melhoria d_~ _aeródromos
do interesse do sistema de proteção ao vóo. na Amazônia,
e para apoio às organizações militares da fronteifá, além _9~
construi[, melhorar ou ampliar dez aeródromos para a Funa1.

Maio Lie llJt)J

DIA RIO DO CONGRESSO :>!ACIO:--JAL (Scção III

Quinta-feira 27

-I-7X'i

Projeto Especial para o lncr{'mento das Ações da .f'unai
No ~:aso do Bra~il. esp-::.:taJm~Çnte no yut' diz r~spc-ito
na Faixa de Fronteira.
à fronteira setentrional, a importante atribuição de velar pelos
limites definidos cm atos internacionais, incumbe a Primeira
Este projeto tem por ohj~tivo ry'rtalectlr a estrufúra opeComissão Demarcadora de Limites, com sede cm Belém. Essa
racional da Fundação Nacional do lndio (FUNAl) na Faixa
unidãde funcional, vinculada ao ltamaraty, é responsável pela
de Fronteira.
A atuação da Funai, na CoriUi.ição da política indigcnista, inspeção unilateral das fronteiras. bem como, integrando as
Comissões Mistas, pelas cãinpanhas hilãtcraiS de inspeção,
fundamenta-se numa exp-eriência de campo. intensificada por
meio da presença permanente na área. sobretudo nas com unicaracterização c reconstrução de marcos fronteiriços .
. Liadcs indígenas em estágio inicial de yontato 4ue requerem
_ O Projeto Calha Norte contribui,_significativament_e, para
atenção especial, como a yanomami. E importante frizar que
dotar as equipes brasileiras. de de_marcação de limites, com
grandt' tre_chu da fronteira norte brasileira abriga um número
os equipamentos c re~ursos que permitam acompanhar o ritmo
considerável de grupos, em diferentes niVds de cont"ãto com ---de trãbalho acOrdadO corit aS--riãÇões vizinhas, bem como para
a sociedade envolvente, que inviabiliza a atuação governapossibilitar a adequada manutenção das sedes c sub~ede_s das
mental sem a participação efetiva do órgão tutor.
Comiss6cs Demarcadoras.
O projeto em questão se materializa nã- cOnstru-ção e
Após o primeiro ano de execução, o Proje"to Ca1Fia Norte
reforma de postos indígenas, instalação de postos indígenas
pôde incorporar mais dua~ categorias de Projctos Especiais,
ampllando o atendimento das necessidades julgadas hásicas.
de vigilância. implantação e/ou melhorfas de aeródromos,
Assim:
--- - além do fornecimento de viaturas c equipamentos de radiocomunicaçã-o. Tais ações visain ãmj)fiar a infra-estrutura do órProjeto Especial para Ampliação da Infra-Estrutura Viágão assegurando a presença do poder ptiblico nas áreas indíria
genas.
Esta quinta'ca"tcg.oria· de Projeto E·spCcial foi incorporada
Também é rnb1cr Jo programa auxiliar a Funai no desen~partir_d~ 1987.
__
volvimento de estudo~ para a demarcação de áreas c projeto::;
A implantação da BR-307. trecho São Gabriel da Ca·
de desenvolvim~nto comui"Iitário. com vlstãS a garantir ao
choeira-Cucuí, e da BR-156, trecho Calçoene-Oiapoque, são
índio suas terras e a preservação de sua cultura.
metas que se encontram em execução.
Em função de suas _características peculiares foram priori·"~-- Em c_onvc.r~ação cqm a Venezuela, encontra-se o _::tjuste
zadas as seguintes âreas: para asfaltamento da BR-174. tre_cho Boa Vista-Paracaíma
-áreas dos Grupos Makuxi/Wapixana (RR) c Yano(BVR).
mami (AM e RR).
Estudos e projctos da rodovia Macapá-Tiriós, filCiusive
Há, nessas áreas, urna populaçio aproximada de 25.000
os trabalhos de conservação dos trechos já existentes.
índios, sendo 10.000 do grupo yanomami, que habitam a região noroeste de Roraima- e parte da faixa norte do Estado
Projetos Especiais para Ampliação da Oferta de Recursos
do Amazonas, c 15.000 de diversos grupos indígena.s que habiSociais Básicos.
tam a faiXa nordeste de Roraima.
Esta mais recente categoria de Projetos Especiais resultou
-área do Alto Rio Negro, fronteira com a Colômbia
da participação de diferentes órgãos governamentais e de_core Venezuela.
_reu da motivação criada pela regulamentação do inciso I,
Nesse espaço habita uma população de, aproximadamendo art. 17, do Estatuto cJo Índio, que implantou as Colónias
te, 15.000 índios de várias etnias. dispersos numa área que
a Áreas Indígenas.
se inicia no rio-Japurá, proximidades da vila Bitencourt, fronParticipan-1 com recursos próprio" os Ministérios da Agriteira com a Colômbia, estendendo-se até o rio Cauaboris,
cultura da Previdência e Assistt!ncia ~ocial (através do INSS),
fronteira com a Venezuela.
-da Saúde, da Educaç_ão, o Gabinde Civil 9a Presidência_ da
-área do Alto Solimões, frontt!ira cum a Colômbia.
República (através da Secretaria E~pecial de Assuntos ComuNa área do Alto Solimões, situada no Ei:ttado do Amazonitários), o Estado-Maior das Forças Armadas e o Governo
nas, fronteira com a Colômbia, a Funai" vem assisfindo, com
do Estado do Amazonas (at_ravés das Sf;!crctarias de Saúde
dificuldades, uma população estimada em 15.000 índios.
c de Educação)_.
-áreas do Amapá ( AP). frOnkira com a Guiana Francesa e Suriname.
Esse esforÇ-o coitjunto permitiu ã-implantação c a operaAs áreas abrigam uma população indígena de aproximacionalização de atividades esst.'nciai~ nas áreas da saúde, da
damente 3.500 índios, distributdo::, cm dezenas de postos indfeducação c do aha~tecimento de genêros alimentícios, nos
genas espalhados no Estado do Pará c no Território do Amamunicípios da Faixa de Fronteira Norte. P<.::rmitiu, ainda, o
pá.
atendimento das populações ribeirinha~ dos rios Negro. Xié,
Projeto Especial para Intensificação das Campanhas de
Iaçana. Cubaté, Uaupés, Tiquié c seus igarapés, por profisRecuperação dos Marcos Limítrofes.
sionais de saúde 4uc trabalhavam para o Programa de Apoio
Social Integrado (PASEI). Este programa. decorrente dc_cnsiResultado de ncgociaçóes diplomáticãs, o tei-ritório nanamcntos do Projeto-Piloto Tahatinga - inodclo de ação
cional apresenta contorno definido com todos ns seus vizinhos,
social integrada ae -governo, aproveitamento da peculiaridade
no Norte e no Sul. Demarcar as- frOnteiras,_ prolOngamento
do trabalho diplomático, representa atribuição da maior im- -capilar das Forçri?. Arrriadas para apoio a projetes em regiões
distantes t' carentes do território nacional-,_foi. em essência,
portância e visa a pr6tegcr c a resguardar· a Soberania c a
um programa de oferta de recursos sociais_ básicos, pela ação
segurança nacionais. A demarcação e a caractt'rização das
integrada de Ministérios Civis e Militares, em regiões ;ongínfronteiràs devem. porém, ser realizadas em bases bilaterais.
Para isso, constituíram-se as CoriiiSsões Mistas, c}uc atuam·- yuas e necessitadas. Como outrOS rruiiS, o Pasei foi um instrumento valioso na íriiplementação dos Projetes Espccíais do
de formei continuada c permanente na inspeção, caracterização e reconstrução dos marcos fronteiriços.
..Calha Norte".
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Ainda no aproveitamcritn Uns plancjamcntos integraUos
do governo, d~sta4ue seja U:.u.Jo aos Projetas Espedai~- Jo
•rCalha Norte" que, além de ensejarem modelos-para lmple~
mentaçãu_ J~ açüe sociais integra<.ias do governo. já propiciaram à região as seguintes realizações: ' .-No Projeto~P{Joto Tahatinga:
-construç<1o c entrega de moderno c fuildoliãl"Centro
Admini:strativo~
-elaboração do Plano Diretor para a cidade de T3ba~
tínga;
- -construção da Via da Amizade, uma avenida_ Q~ dupiãvia. com canteiro cent(al. de 3,5km d~ çxti!n_são, li&_ã.ndo as
localidadt:!'s de Tahatinga e Lctícia (Colômbia);
- -construção do Auditório Comunftáiio Amazónia Régia;
- efetivação de interligação telefôQ.igt Coma cidade cOlombiana d~ Lt:tícia. froritciríça e gêmea_ á Tabatinga;

ltlgl~tico

cncontrc:
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a S<.::r prestado. Demro da rrogramaç:1n I.'Stabelt:cida.
ll~st: t.!nl operaçüu aeródromo~ de apoio r:m:

Amapá
Amapary
Palikur
c-umarutnã

Roraima
Bonfim
Normandia
BV-8
Surucucu *--AuatiS-*
Baixo Mucajaí
_Eaapií
Uaicás
Ericó

Amazonas
Melo Franco
Jandú-Cachoeira
Estirão do Equador *
Palmeiras do Javari *
-l[iiranga *
Vila Bitencourt *
Iauaretê *
_Querari
São Joaquim *
Cucuí *
Maturacá *

Pará
Tíriós

*

-implantação dt.! um sistema de limpeza urbana~
-recuperação das instalações c rcatiyação_do centro de
* Aeródromos já asfaltados
Treinamento Profissional;
No sctor da Marinha:
-construção ou reforma de prédios destinados ao funcio-:-construção do pier·da Base Naval de Vai-de-Cães~
namento de Po:;tos de Serviços da Previdência Social. Policia
-ligação definitiva do cais da Estação Naval do Rio
Negro;
Federal. Polícia Militar e Receita Federal;
-aquisição e entrada em operação de 2 (duas)·· Agências
- implantaçüo dos sistemas de captaç_ão e distrihuição
Flutuantes'' e 4 (quatro) embarcações rápidas;
de água;
-tratamento de águas servidas, pluviais--C-esgot-oS pã.ia
-construção de 3 (tfêS) lanchas-patrulha e 1 (uma) lan?OS:é da área urbana;
cha-balizadora; e
-apoio médico e odontológico às populações ribeiri-criação da Comarca de Tabatinga, com a instalação
. nhas, através de 2 (dois) navios de assistência hospitalar.
de duas varas;
-No Projeto Especial para Ampliação da Infra-Estru-construção· dt: modernas instalações no Entreposto
Pesqueiro; c
_tura Viária
-ligação Ipanorê-UÍ-ubuquara, no Município de São Ga-ampliação e melhoramento no Hospital de Tabatinga.
-Nos projctos Especiais para Incremento das Relações
hriei da Cã.choeira (AM), permitindo a integração ao transBilatt!raiS-:
-- -- -- - porte fluvial no rio -uaupés;
-agilização do trahalho elas Comissões Mistas de DeM
-ligação de São Gabriel da Cachoeira c Cucuí- pequeno trecho na BR-307;
marcação da Linha de Fronteira, cuja extensão, na região
·
do Calha Norte, atinge 6.771km;
...;_conservação do trecho da BR-174 entre Caracaraf e
-construção de cerca de 600 (seiscentOs) novos marcos
Boa Vista~
front~iriços, particularmente na fronteira com a Venezuela;
-conservação do trecho da BR-401 de Bonfim à Nore
mandia;
-Nos Projetas Especiais para Aumerito da Presença
-implantação da ligação de Calçoene ao Oíapoque, treBrasileira na Área:
cho da BR-156;
No Setor do Exército:
-planejamentb e estudos da ligação Macapá-Tiriós; trecho das BR-210 e BR-163, aproveitando segmentos já cons-conclusão do quartel e conseqüente ãtivação do 5" Batruídos_ da Perimetral-Norte; e
talhão Esp~cial de Fronteira, cm São Gabriel da Cachoeira
-início das obras de implantação da ligação de São Ga(AM). atu:~.l5" Batalhão de Infantaria dc_S_elva~
brícl da Cachoeira à Maturacá. através da BR-307.
-término das instalações dos aquartelamentos e ativação
-Nos Projetes Especiais pãra Ampliação da Oferta de
de C:nco Pdotões Especiais de Fronteira~ naS localidades de
Recursos Sociais-Básicos;
laurcté (AM), São Joaquim (AM). Querari (AM). Maturacá
-construção de poços tubulares em Estirão do Equador
(AM) e Surucucu (RR)'
-construção, ainda em fase de implantação, de outros _(AM), Vila Bitencourt (AM), lpiranga (AM), Palmeiras do
2 (dois) Pelotõe~. nas localidades de Au.aris (RR) e. Tiriós. Javari (AM) e São Gabriel da Cachoeira (AM); _..
(PA),
-construção de instalações para alojamento de profis-construção da 1" Brigada de Infantaria de Selva em
sionais de saúde em Pari-Cacboeira (AM) e Taracu~ (AM);
Boa Vista (RR) c suas unidades subordinadas;
-construção de 1 (u_ma_) Unidade de Distribuição. de
-obras diversas de construção e ampliação de unidades
Alimentos da Conab em São Gabrícl çia Cachoeira _(AM);
-ConStruÇão. e equipamento de_Centros de _Saúde cm
militares de fronteira; e
-apoio comunitário através_ dos pavilhões de terceiros
Pari-Cachocira (AM) e Içana do Rio Negro (AM) - áreas
e do pessoal. e instalações de saúde.
indígenas;
No Setor da Aeronáutica:
...;_aquisição, po:i" -meio de processo administrativo perti-construção, ampliação e imprin'lãção asfáltica de 20
nente, e entrada em operação de Unidades Volante~ de Saúde
(vinte) pistas de pouso. essenciais à continuidade do apoio
-barcos - em número de 4 (quatro), para atendimento
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de vida nos distritos e comunidades _isoladas do Alto Rio_
Negro;
_- _
-instalação de pessoal de saúde cm Benjamln ·canstant
(AM), São Paulo de Olivença (AM), Santo Antônio do Içá
(AM). Amaturá (AM) e na região do Alto Rio Negro;
-instalação de 1 (uma) Unidade Mista de Saúde, c~m
25 (Virite-e cinco-) lt.!'itos, ctit Iauraretê (AM);
_
-instalação de 1 (uma) Unidade Mista de Saúde, com
50 (cinqüenta) leitos, em SãO Gabriel da Cachot:ira (_AM_);
-Fornecimento de Farmácias Básica~ -- 1 (uma) para
cada 3.000 (três mil) hal)itantc_s, _cm periodicidade semestral
-para as Unidades Mistas c Volantes de Sa.úJt: dos Municípios de Tabatinga (AM), Benjamim Constant (AM), São
Gabriel da Cachoeira (AM) e Santa Isabel do Rio Negro
(AM);
-instalação e fornecimento de l!quipamentos para Postos de Saúde em Pari-Cachoeira II (AM) e Taracuá (AM)
-áreas índígenas;
-fornecimento de equipamento completo para o Centro
de Saúde de Atalaia do Norte (AM);
-construção, fornecimento de equipamento e a operação de Postos de Saúde nas_Comunidades de Guan_aba_raJII,
Prosperidade I, II c III, Sururuá. Nitcrói, Cn:ijàri, Veneza
São Pedro, São Raimundo, São Leopoldo e Belo Horizonte,
todas no Município de Benjamim· Constant (AM);
-instalação de creches em São Gabriel da Cachoeira
(AM), Benjamim Constant (AM) e Barcelos (AM);
-realização de campanhas de vacinação c e:rradicação
de doenças cndêmicas, em todos os municípios da Faixa de
Fronteira;
-ampliação e modernização das instalações do Hospital
do Exército, ch1 Tabatinga (AM);
-construção da Escola Agrotécniea'de São Gabriel da
Cachoeira (AM). para 600 (seiscentos) alunos de 1'' e 2~ graus;
-implantação do Colégio AgrOpccU.ário de Benjamim
Constant (AM), objetivando, a nível de 2'' grau, a for~~ção
de técnicos nos sctores de criação de pecuária e prodUção
agrícola;
-recupe-ração de mais de uma centena de salas de aula
das redes de ensino escolares municipais;
-instalação do Centro de Treinamento Profissional, em
·Tabatinga (AM). para o aprendizado industrial; c
-interiorizaçãO", na região, para assistência às populações, de médico5, dentistas, farmacêuticos e vetcrin~riÇ)S, por
meio do Programa de Apoio Social Especial Integrado PASEL coordenado pelo Estado-Maior das Forças Armadas,
atualmentç dcsativado.
_.
_
-No Projeto Especial para o Incremento das Ações da
Funai na Faixa de Fronteira:
-criação de 19 (dezenove) áreas illdígenas na região
dos índios Yanomami, em Roraima, a sabe-r:_; Auaris, Uaicás,
Surucucu, Cuta1ba, Palimiu-There, Ericó, Acapural, Mucajaí,
Jundiá, Catrimani, Demini, Tootobi, Gurupira, Ajuricaba,
Marari, Marauiá, Maturacá, Cauabori, Apuf, num total de
2.435.215 hectares para uma população de 9.910 indígenas;
-criação de mais 16 (dezesseis) áreas no Amazonasregião conhecida como "Cabeça.de Cachorro_"- nomina~as
como: Kuripaco, Cuiãirr;--Yauaretc I, Yauarcte II, Içana do
Rio Negro. Pari-Cachoeira I, Pari-Cachoeira II, Pari-Cachoeira III, Eva ré I, Evaré II, Içana, Aiari, Maku, Cu bate, Taracuá,
Xiê, Médio Içana, totalizando uma superfície de 2.630.000
hectares para uma população de 23.620 índios;

Quinta-~eira

27

4791

-criação das áreas indígenas de Uaçá II, Juminá e Uaçá
I, na região de Oiapoque, com uma superfície total de 463.946
hectares;
_- distribuiçãp de medicamentos e equipamentos de sa~
de, além de reformas em enfermarias de Po$tos Indígenas,
conjugadas à construção e reparação de salas de aula;
.. __ -implantação de Projetas EspeCiais nos setó~:es -da agricul_tura de subsistência, bovinocultura, caprinocultura, piscicultura e artesanato nas colônias_ e áreas indígenas criadas;
-criação de 13 (treze) f:lorestas NaciOnais,~ sape r: Xiê,
Içana-Aiari, Cuiarí, Cubate, Piraiauara~ Taracuá II, Uruçú,
Içana, Pari-Cachqeira I. Pari-Cachoeira II, Amazonas, Roraima; abrangendo Un_:~.~ área de 8.565.485 hectares; e
-criação do Parque Nacional de Monte Roraima, com
uma área de 100.000 hectares.
4. Das Ações Subseqüentes
Os programas de desenvolvimento da região ao norte das
calhas dos rios Solimões e Amazonas (envolve uma área de
cerca de 14% do Território Nacional e 24o/c da Amazônia
Legal) deverão benefíciar os Estados do Amapá e Roraima
·~parte dos Estados do Pará e Amazonas, além de uma extensa
linha de fronteira com cerca de 6.500km.
.
As ações de curto, médio e longo_grazos, a se~em detalhadas pelos programas, deverão considerar as diferenciações
sub-regionais·existentes, .a ex~mplo da extensa faixa de fronteira, do núcleo interiorano de terras firmes e das zonas ribeiriIillas existentes. .
.
Premissas- O planejamehto das ações subseq_Uentes de
governo, para a região em causa. deverá, sempre:
-utilizar seus recursos naturais, obedece_ndo, simultaneamente. três requisitos essenciais: "que se:U USo seja econOmicamente viável, socialmente_ justo e ecologicamente correto~
e
-reconhecer e valorizar as características e peculia!_idades da sociedade e cultura amazônica, COfi'!.O elem..::ntos decorrentes das_ condições ecológicas, antrof_lológicas e históricas.
Objetivos- O planejainento terá sempre em viSta:
-elevar o nível e a qualidade de vida da população
porintermédio_da expansão do emprego produtiVo. do_acesso
aos bens e serviços produtivos e das formas de participação
social; e

-interiorizar e internalizar o desenvolvimento, de fQrma
a reduzir as desigualdades funcionais, espaciais e setoriais.
- Dii-e"trize"s .......: Os_ objetíVOS- das ações de governo serão
promovidos pelas seguintes diretrizes gerais:
-definir a política de ocupação da Amazônia e de uso
dos seus recursos naturais, com disciplinament() das atividades
económicas e através do zoneamento territo0al. que compatibili~e os obje~ivos sócio-econó.triic_:o~ cpJTi- os·aspe:ctos ecológicos;
---intensificar a -progfariúição de ·ciência e tecnologia, reforçando-se a necessidade de que seja estabelecida ampla
coordenação de todos os órgãos e segméntos..de pesquisa em
desenvolvimento na Amazônía, de forma a atrelar efetivamente a pesquisa à ação planejadora e à sustentação do processo ·de ocupação regional e garantir-se o atendimento à demanda de conhecimentos originados da região;
-promover a implantação de a-tivídades ecoóOmic"as voltadas para ampliação-dos mercados interno e externo, através
do racional aproveitamento dos recursos ·regionais, tais como
os florestais, minerais, hídricos (uso múltiplo: navegaç~o, potencial energético etc.), pesqueiros, várzea etc.;
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-promover a implantação de projetes que. pela sua significação económica e so_ci'll, venham a contribuir para a gera·
ção de maior valor agregado, na região; _
-promover a implantação de projetas que consideram
a importância dos rios· e vales amazónicos, das populações
ribeirinhas e daquelas isoladas nas árcas_de fronteiras. no
processo de desenvolvimento regiOnal;
_ __
_
-valorizar a cultura das sociedades indígenas, co~LO
propósito de integrá-las harmónica e progreSsivamente à comunhão nacional, c,s_tendendo-lhes a proteção das leis pátrias
em igualdade de condições com todos os b:rasileiru~. bem
como assegurando-lhes os mecanismos de preservação, delimitação e demarcação de suas terras;
-estimular a definição de política de dcse_nvolvirriento
urbano, que estabeleça hierarquia entre os diversos segmentos
da programação, adotando-sc destinação de recurso_s que implique em ruralização da infra-c:::.trullii"a social e demais equipamentos urbano:-., partic_ularmcnte cm pequ-e-nos núcleos populacionais.
Conclusão
Programa "Calha Norte", por seus ohjetivos e por suas
características, i"nCgilVelmente é priorifárib phra a'integrriçãO
da área ao restante do País, afirmando a presença do Estado
c criando melhores condições aos brasileiros que aviventam
a Fronteira Norte.
A manutenção da nossa sobr.:rania, tarefa. que exige" abnegação, pertinácia, decisão e, acima de tudo,. patriotismo, particularmente naquelas lonjuras. tem merecido do Governo Federal a necessária atenção e os meios para SU:a vigilância e
proteção.
Destaque-se a ação coordenada das diversaS esfe-ras governamentais propofcionando o desejado equilíbrio entre o
desenvolvimento c a preservação do meio ambiente.
O Programa "Calha Norte". impOrtante reSSaltar, transcende em muito ao- aS-pcdo Vígilância daquela região de relevante interesse polítiCO-c_stratégico, para se moStrar uin projeto governamental arrojado e multidisciplinar de conside_Tável
alcance social a brasileiros cuja presença em áreas inóspitas
assegura nossa posse sobre a região~
Dos distintos planejamentos governamentaiS-. desde_ o iriício-do Programa, podemos inferir que: em prazo rela-tivanlente
curto c cenário econômico desfavorável, o Programa "Calhã.
Norte" tem, sem solução de continuidade, buscado atender
às necessidades de integração e desenvolvimentO da área objeto de sua ação.
Dessa forma, o Programa é o meio pelo qual o Estado
cumpre o seu papel de manter o território iritcgrado e assegurar à sua população acesso ao desenvolvimento, por mais
oneroso e difícil que seja, por meio de oportunidades já ofertadas nos demais pontos do País o que assim excede em justificativas para a existência do "Calha Norte''.
S.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é preocupante a situação de pobreza e_ miséria
em que vive grande parte da população brasileira. É_sobrema_neira preocupante saber que entre os desassistidos__ predominam as crianças c os adolescentes, aqueles que, por não terem
ainda meios para suprir a própria subsistência, vivem dependentes de famílias pobres, quando não miseráveis~
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Com maior ou menor intensidade, espalham-se pelo País
regiões em que se encontram quadros de extrema necessidade:
a educação é deficiente, a saúde _é precária. a situação habitacional é humilhant.e, a sobrevivência -acOntece pela benevolência de Deus,,. Um motivo a mais de preocupação é ver
que nesse_ meio predomina a população jovem e que, por
isso, o Brasil de amanhã está sendo moldado em parâmetros
totalmente inadequados: sem educação, sem saúde, sem condições mínimas de vida.
Por outro lado, não deixa de ser alentador verificar que
algumas medidas se tomam para encontrar solução para esses
problemas.
-.-Peço hoje_ a atenção_ dos me_us pares nesta Casa para
o programa "Populações Carentes e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia", desenvolvido pela Associação das Uni~
versidades Amazônicas. UNAMAZ, pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância, UNICEF, bem como pela Univer~
sidade Federal do Pará. UFPA.
- A primeira medida tomada por essas instituições foi fazer
um diagnóstico da situação da criança e do adolescente no
Estado do Amazonas. Como já era e"Sperado, o quadro não
foi nada animador. Em termos demográficos, econômícos e
sociais, apurou-se qUe 58,4% da população amazonense está
na faixa etária de O a 17 anos; 50,55% Vive eril -estado de
pobreza. com receita abaixo de um salário mínirrio; e 20%
vive em estado de pobreza absoluta, isto é, com renda anual
inferior a 370 dólares; apenas 47,06% da população é atendida
por rede de _água, e a rede de esgoto, praticamente inexistente
no interior, só atende a 5% da população da capital. A demanda reprimida de energia elétrica é da ordem de 35%, sendo
_que apenas a capital consome 87,4% de toda a energia ali
produzida.
Em decorrência do declínio da atividade industrial na
Zona Franca de _Mana_us estima-se qo.e. apenas no Distrito
Industrial daquela CapitaL 35_ mil trabalhadores tenham sido
demitidos a partir de 1990. A queda nas vendas do comércio
de julho/91 a abril/92 se situou entre 75% e 80%, o que provocou forte desemprego no setor.
Em termos cdu_cacionais, a situação é igualmente_ aterradora: de acordo com os últimos dados disponíveis, em 80,
apenas 46,6% da população entre 7 e 14 anos era alfabetizada,
o que mostra que os analfabetos são a maioria nessa faixa
de idade. Por outro lado, ainda que toda a população em
idade escolar quisesse freqüentar a escola, isso não seria possível, pois não existem salas de aulas suficie-ntes para abrigá-las.
Esse déficit é calculado em 957 salas. o _que contribui para
que mais de_ 127 mil crianças de 7 a 14 anos não freqüentem
a escola. Além disso. o alto índice de _repetência onera sobremaneira o sistema e fecha as portas ·das salas de aula para
grande número de alunos. Um aluno amazonense leva, cm
média, 13 anos para concluíra primeiro grau, que é distribuído
em 8 séries. Isso fez com que. de 1 mil alunos matriculados
na 1\' série do 1·1 grau. em 1990, apenas 110 chegassem à
8' série, em 1988.
Outro dado preocupante. em termos educacionais, é que
21,6% dos professores_ não têrri fOrmaÇãO adequada para o
mag~stério, o que torna ainda mais sofrível o nível da educação
fornecida àqueles que conseguem matrículas nas escolas.
No item saúde. a situação não _é melhor: cm 1989, a
mortalidade infantil. compreendendo crianças com menos de
um ano, situou-se em 63.8 óbitos por 1.000 crianças nascidas
VivaS, bem acima da média nacional, de 51 em 1.000. As
caUsas desses óbitos das crianças de 1 a 4 anos_ são, cm sua
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Aprovado.
maioria, as afecções originadas no pcriodo pré-natal e as doenças inf~cto-parasitárias, ligadas à deterioração ambiental, às
As Propostas de Emenda à Constituição n·~~ 13, de 1991,
e 4, de 1993, passarão a traniifãf em conju-nto.
subcondições de moradia, à ingestão -~e ág_ua __ ~?ntaminada,
à falta de saneamento básico c à dificuldade de acesso aos
- O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 2:
serviços de saúde. Como se_ vê, todas essas causas são decorDiscussão, em turno único, do Substitutivo da Cãmara
rentes unicamente da pobreza.
do Projeto de Lei do Senado n·• 180, de 1989 (n"' 3.592189.
Como no resto do__ Brasil, a taxa de fecundidade das munaquela Casa), de. autoria do Senador Mauro Borges, que
lheres vem decrescendo, tendo ocorrido, na década passada, dispõe sobre a reparação de natureza económica prevista no
um generalizado processo de esterilização d~ mulheres jovens § 39 do Ato das Disposições ConstitucionaHrTransitórias·;·ten~
e até de adolescentes, promovido por organizações de planeja- do
mento familiar suspeitas e até mcstno pelo Sistema Nacional
Parecer favorável, sob n" 145, de 1993, Q.a Comissãode Saúde.
_
de Constituição, Justiça e Cidadania.
·
Infelizmente, a popul.lção do EstadÓ do Amazonas ainda
Em discussão o ~ubstitutivo da Cãmara, em turno único:
está sujeita a endcmias já controladas definitfvãniente em
(Pausa.)
.
· ·
outras partes, como a malária, a leishmaniose, a hanseníase
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
e a cólera.
A Presidência esclarece ao Plen<irio que. nos tl!rmo~ do
Sr. Presidente, Sr*' e S-rs. Senadores, resumidamente _esse disposto no art. 287, do Regimento Internq, o sub~titutivo
foi o quadro que motivou a criação do "Programa Populações da Câmara ao Projeto de Lei do Senado será considerã.-do
Ctentes e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia" e fez
série de emendas e votado, separadamerite, por artigos, parácom que a UNAMAZ, a UFPa e o UNICEF se unissem grafos, incisos, alíneas e ítens, cm correspondência ao do
para procurar soluções capazes de reverter essa situação. De projetO emendado, salvo aproVação de requerimento para
nossa parte. achamos ser imprescindível que o Governo Fede- votação em globo ou por grupos de dispositivos.
ral, através dos seus órgãos competentes na área da eÇ.ucação,
··Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
da saúde c do sanc_amento básico, se engaje nesSe progtàina. Secretário.
Ou se tomam;-agora, medidas urgentes e enérgicas nesse senÉ lido e aprovado o seguin-te ·
tido ou est_are_mos comprometendo séria e irreversivelmente
o futuro do nosso País.
REQUERIMENTO N·• 501, DE IYY3
Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço, portanto, que cada
Nos termos dos art. 287 do Regimento Interno, requeiro
um dos senhores observe, com toda a .atençãp~ e procure
se enfileirar e se unir a esses- organismos que estão realmente votação, em globo, do Substitutivo da Câmara dos Deputados
buscando levar para aquela Região a ·situação ideal por ela ao Projeto de Lei do Senado n·· 180, de IYSY (n" 3~\Y2189.
naquela Casa). de.autoria do Senador Mauro Borges. que
exigida.
Concluo, dizendo que a UNAMAZ, a UFÍ'a e o UNI- dispõe sobre a reparação de natureza cconôrnica prevista no
CEF, unidos, hão de encontrar as soluções necessárias para - § 3'-' do art. 8'' do Ato das Disposições Constitucionais Tran~
sitórias.
reverter essa situação em faVor do Brasil.
___ Sala das Sessões, 26-5-93. -,-_Pedro 'Jeixeira.
Muito obrigatlo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Passa-se a votaDurante o discurso do Sr. Aureo Mello, __ o Sr_ Chagas
ção em globo do substitutivo da Câmara dos. Deputados.
Rodrigues, JO Vicc-Presidente, deixa a cadeira da
Os___~rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
presidência. que é ocupada pelo Sr. Nabor llJnior_J_ 2°
sentados. (Pausa.)Secretário.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Díretora para a rcdação final.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
É a scguínte a matéria aprovada:
Alfredo Campos _ f..urco Mello _ César Difts
Dirceú
Carneiro_ Divaldo Suruagy _Eduardo Suplicy __ Jonas Pinheiro
_ Júnia Marise _ Louremberg Nunes Rocha_ Mansueto de Lavor
_ lv1arco Maciel _ Mário Covas _ Meira Filho _Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se â
ORDEM DO DIA

Item !:
Votação, em turno único. do Requerimento n~ 458, de
1993, do Senador Valmir Campclo, solicitando, nos termos
regimentais, a tramitação conjunta das propostas de Emenda
à Consfltuição nn~ 13, de _1991; e 4, de 1993, por tratarem
de matérias que versam sobre _o mesmo assunto.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm permanecer
sentados. (Pausa.)

SUBSTITUTIVO DA C AMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N·· IRO. DE 1Y8Y
(N' 3.592/89, naquela Casa)
Dispõe sobre a reparação de natureza económica prevista no § 3'' do Ato das Dispósíçc'ies Consti·
tucionais Transitórias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l" Os aeronautas, os acroviários c os militares atingidos por atos institucionais ou compk·mentarcs, impoSsihi·
litados de, na vida civil, exercer_atividades específicas de a~ro
nautas ou aeroviá.rios. em função das Portarias Rr.;.•scrvadas
números S-50-GM 5, de IY de junho de 1964 e S-285-GM,
de l'' de setembro de 1966, Jo Ministério-da Aeronáutica,
farão jus à reparação de natureza económica prevista nesta
lei.
.
Art. 2° A reparação de que trata o artigo anterior consistirá:
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I - na indenização pecUniária dos direitos feridos pela
impossibilidade de ter exercido, na vida· civil, as atiVidades
profissionais específiCas cifaêJãS-riesta-léi;
II - na concessão de_ aposentadoria a que, por via de
conse_qüência, teriam feito jus· naturalmente, na inatividade.
caso não tivesse ocorrido a impossibilidade de exercer tais
atividades profissionaü;,.
Art. 3'~ A indenização d.c que trata o inciso I do artigo
anterior será calculada _da_ seguinte forma:
I - para os pilotos civis de qualquer _categoria, os oficiais
aviadores e os oficiais aviadores-engenheiros corresponderá
um salário de comandante. de Boeing 737 - equipamento
básico da aviação brasileira- yigcntc_·na--d'!-t~ do efctivo
pagamento da reparação, multiplicado pelo número de meses
transcorridos entre a data cm que o beneficiário da repãração
sofreu a sanção imposta e o mês maio de 1979, quando_cessou
o impedimento;
I I - para os demais aeronautas; os militares que perten:
ciam aos quadros e subespecialidades de Espl. Av. EspCOM
e Q AV, os aeroviários c os militares que pretendam aos
quadros e subespecialidades de AT-MAV. AT-AV AT,MR,
AT-PA, AT-SH, AT-CE, AT-SL, AT-MO; AT~SE, AT-CM,
AT-HE, AT-JT, AT-PJ, AT-CP, MR-MEAU, MR-SEAU,
MR-SHAU e MR-CMAU c os militares que pertenciam aos
quadros e subcspc:cialidades RT-TE. RT-VQ e AT-CV, aos
quais se equivalem, também, respectivamente, os comissários
de bordo, os mecânicos de vôo, os mecânicos I e os despachantes_ de vôo, no àmbito da aviação co_rnçrçi_al, corresponderá um salário idêntico ao do topo da sua categori-a, vigente
na data do cfetivo pagamento da reparação, rhUltiplicildo pdo
número de meses transcorridos entre a data cm que o beneficiário da reparação sofreu a_ sanção imposta e· o mês de maio
de 1979, quando cessou o impedimento.
Parágrafo único. O valof do salário.de que tratam o_s _
incisos dest.e artigo será fornecido por certidão pelo sindicato
da categoria a que pertencer o beneficiário da reparação.

Ar"i. 4~ A aposentadoria de que tiãti o inCisO II do
art. 2~ será concedida após a apresentação de requerimento
firmado pelo beneficiário da reparaÇão na: forma do art. 10,
e paga pela Previdência Social, por conta da União, através
do órgão de pagamento de benefícios mais próximo do damicílio do requerente, com vigência a partir da puhlicaçãO" desta
lei, com recursos adiantados em contas tr.imÇstrais, compensadas as eventuais difer_enças.
Art. 5'-' O pagament-o em moCda corrente itàciõnal decorrente do quanto vier a ser calculado, na forma do art.
3~', isento de qu-alquer tributo, far-se-á ero _até _60 (sessenla)
dias da data da promulgação desta lei, através de crédito .
liberado em conta, a favor do bendicíário da-reparã.ção, que
indicará, no requerimento a que se refere· o art. 10. a Agência
do Banco do Brasil S.A. onde pretende seja realizado o depósito.
Art. 6'! A reparação de que trata o inciso I do a:ct. 2''
será considerada crédito de natureza alimentícia e estende-se
aos herdeiros e aos dependentes dos beneficiários falecidos.
devendo ser calculada na fo_rma do art. 3'' at~ a. data do falecimento ou na data ali indicada se o falecimento _tivt!r: sido
posterior, e ser paga de acordo com o estabelecido no artigo
anterior.
Art. 7~' O valor _da aposentadoria de que tmta esta lei
corresponderá aos salários constantt!S dos_ incisos I_ e II do
art. 3~, para as respectivas categorias, cujos reajustes salariais

M:.tiu de I tJ9J

serão informados pelos sindicatos Jos aeronautas .e aeroviários, sempre que ocorrerem.
.
_
- Art. 8'' Os herdeiros e dt:póidentc:> Jos hl.!ndici;:irios
já falecidos_ ou dos que vierem a· faleCer, desde que como
tal sejam considera-dos pela PreviClêTtcia Social, farão jus. ãinda, a uma pensão cujo valor será o· da aposentadoria de I.J.Ue
trata o artigo anterior, a ela habilítã.ndo-se por intermédio
do requerimento a que se refere o art. 10, devendo apresentar
os documentos que façam prova de sua condição sucessória.
ArL 9~ As despesas; decorrentes desta 1e_i correcão à
conta de dotação própria dos Encargos PrcVidenciários da
Urifão- Rcc_ursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. _ 1~ .. Os bl.!neficiários- çóhterrtplados por est~ lei, a
partir_ de sua promulgação~ habilítaf-se--ão reparação ·ccOii.ômica a eles destinada mediante slm(>íes requerimento 4uc com~
prove esta condição, dirigido ao Ministro de Estado da Fazcn·
da no caso do disposto no inciso I do art. 2~. e ao Ministro
de E::;tado da Previdência Social para os efeitos do inciso
II, também do art. 20, entregue nas respectivas Delegacias
Regionais mais próximas dos seus domicílios.
Parágrafo único. Os documentos comprohatórios de
que trata o caput deste artigo serão:
I -para os aeronautas c aeroviários, a cópia do Diário
Oficial que_ publicou a sanção imposta ao requerente, por
ato instituCíonal ou _complementar. a: cópia da licença ou certificado fornecido pela Diretoria da Aeronáutica Civil do Ministério da Aeronáutica e a ce_r_tidão pelo sindicato respectivo.
I I - para os milit<:tres, a,<;_ cópias das folhas de alteraçõe~
do hbtó~ico milítar que comprovem ter o requerente pertencido ao Quadro d~ Oficiais Aviad.ores, Oliciais_ AviadorcsEngeohdros, ou aos quadros e suhc_specíalidades- referidos_
nesta lei. assim com_o a data t:m_ que-sofreu a sanção impos-ta
por ato institucional ou complementar, ou cópia do Diário
Oficial que publicou .a. r:cferida.sanç_ão_e__a certidã.o_ do
salário vigente de sua_categoria fornecida pelo sindk.ato respectivo.
Art. 11. Esta lei entra cm vigor na data dt: sua puhlicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
'j

O SR. PRESIDENTE (Nelson Júnior)- Item 3: ~
Discussão~ em turno único. do Projeto de Lei Ja
Câmara n" 14, de 1993 (n" 7.l28i86. na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente dti República, que cancela
dibitos pura com a Superintcndéncia do Desenvolvimento da Pesca- SUDEPE, e dá outras providências,
tendo
- Parecer favorável, sob n · 132, de 1993. da Comissão
- de AsSuntos Econôrriicos.
A matt!ria ficou sobre a mesa durante cinco sC~sües ordi~
nárias a fim de receber emenda:-.. nos termos do.art. 235.
inciso II, alínea d, do Regimento Interno.
- À proposição não foram- ofereddas emendaS. _
_Em discussão o projeto, em turno úníco.( Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dfscussão.
Em votaçüo.
O::t Srs. Senadores que o aprovam queiram perirfahecer
·-,
oentadm>. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI)

É o seguinte o projeto aprovado~
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 14, DE 1993
(N''7.128/86, na Casade.Oiigcm)
(Da iniciativa do Presidente da República)
Cancela débitos para com a Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca- SUDEPE, e dá outras pro~
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1? Ficam cancelados os débitos para com a extfnta
Superintendência do Desenvolvimento da Pcsç.a- SUDEPE,
autarquia vinculada ao MiníStério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, de valor originário iguãl ou
inferior a duas vezes o Maior Valor de Referência (MVB)
vigente no País, constituídos até 22 de fevereiro de 1989,
arquivando-se os respectivos processos administrativos. § l'? Para os fins deste artigo, valor originário é o correspondente ao débito princíp3.1, com exclusão de quaisquer parcelas acessórias como juros, multa e corrcção monetária, bem
assim de custas processuais e honorários advocatíCios.
§ 29 As execuções em curso, dos débitos cancClados
por esta lei, serão extintas por sentença do juiz, de ofício,
intimando-se o representante judicial da autarquia.
Art. 29 O_cancclamen.to de déb_ito_de~ru:x~nte desta lei
não gera direito à restituição de importáhCia recolhida antêriormente à sua Vigência.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na- data ae sua pü.blicação.
Art. 4'·' Revogam-se as disposições em conkário:
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 4:
Discussão, em turno único do Projeto de Lei do
Senad_o_n"' 28, de 1992, de autoria do Se_nador João
França, que estabelece as hipóteses e condiÇões cm
que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e
dependentes carentes de pessoas_ vitimadas por crime
doloso, tendo
Parecer favorável, proferido em Plemirio, Reitor:
Senador Cid Sabôia de Carvalho, em substituição à
Comissão de Assuntos Sociais. --- -------
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Art. zo A assistência de que trata o artigo anterior constituir-se-á de auxílio financeiro equivalente ao montante que
a vítima percebia em vida, a qualque título, considerada, para
efeito de cálculo, a média dos rendimentos auferidos nos últimos seus meses, desde que não ultrapasse o limite máximo
estabelecido para pagamento de benefícios pela Previdência
Social.
__ § 19 Existindo mais de um dependente da vítima, ovalo r
do auxílio de que trata este- ãrtigo será--rateado .errl p-arteS
iguais entre os beneficiários.
§ 2~ Deixa de ser devido o. pagamento da respectiva
parte do bt!nefício se o dependente:
I - atingir a maioridade;
I I - vier a falecer;
III- recuperar a capacidade.
§ 3"' Constitui crime deixar o dependente de informar
à Previdência Social a cessação da condição que amparou
a concessão do benefício.
--·
Pena: reclusão dC uma a cinco anos. e multa.

Art. -3" Não farão jus ao bene~ício previsto no art. 2"
os heráeiros que possam prOver a própria subsistêndã; bem
como os que percebam dos cofres públicos, a qualquer título,
rendimento equivalente à parcela a que teriam direito, em
decorrência da-apliCa-ÇãO do disposto nesta lei.
Parágrafo único. É devida aos herdeiros e dependentes
a diferença ente O valor dos rendimentos recebidos a qualquer
título dos cofres públicos e a parcela a que teriam direito
nos termos _do art. 2"
Art. 4~ _ Para os fins desta lei são considerados:
I - herdeiros, os necessáriOs, segundr;> a lei_civil; _
I I - dependentes carentes, os que dependiam econOiTii~
camente da vítima.
Art. s~ O auxílio pecuniário de que trata esta lei é isento
do imposto de renda e de qualquer contribuição de natur_eza
sociaL
Art. 6~ As despesas decorrentes da aplcíação desta lei
correrãO à conta do orçamento da seguridade social.
Art. 7o O __ reajustamento do valor do auxílio de que
·trata esta lei_obedecerá_às normas do rgime da Previdência
SOcial, destinadas à atualização de benefícios, conforme o
disposto na Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco s_essões ordi· Art. s~ Está. lei entra em vigor no prazo de noventa
nárias a fim de receber emendas, nos termos_ dO- ã.ri. 235,
dias a contar da data de sua publicação.
-inciso II, alínea d, do Regimento Interno.
Art. 9~ O Poder Executivo regulamentará a presente
À proposição não foram oferecida~ emendas.
lei no prazo de noventa dias a partir de sua publicação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)--,- Esgotada a matéOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer . ria constante da Ordem do Dia.
sentados. (Pausa.)
A Presidência convo~a sessão extraordinária a realizar-se
Aprovado.
hoje, às 18 horas e 30 minutos. com a seguinte
A matéria vai à Comissão Diretora para a ted3Ção final.
ORDEM DO DIA
É o seguinte o projeto aproVado.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 28, DE 1992
Estabelece as hipóteses e condições em que o Poder
Público dará assitência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso.
O COngresso Nacional decreta:
Art. ln O Poder Público, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito, dará assistência aos herdeiros
e dependenteS carentes de pessoas vitimadas por crime doloso.

REQUERIMENTO N' 447, DE 1993
Votação, enl turno único, do Requerimento nn 447, de
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Fed_eral, do artigo
"Imagens de uma vida'', de autoria do escritor Antônio Carlos
Vilaça, publicado no Jornal do Brasil, edição de 3 de m._aio
de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Volta-se à lista
de oradores.
·
·-
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Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares, por
pennuta _com o Senador Ney Maranhão.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia-o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadcii"es, em aiSCurso profer"ido nesta tribuna, a 17 do corrente, ache-i de meu
dever advertir que "o País perde muito com as crises que
não temos sabido administnii e, sobretudo, que não temos
tido o cuidado de encurtar".
Naquela oportunidade. fazia eu alusão a Quas crises que,
emb<Jra paralelas, só tinham em comum o tratamento lento
e tergiversante a que eram submetidas. Refiro-me ao problema dos vencimentos e soldos dos servidores ciVis_e militares,
assim como, também, à crise ministerial desencadeada pela
má condução do affaire Eliseu Resende.
Hoje, quando tudo faz crer que ambos o::; problema::;
parecem encerrados, sem entrar no mérito das soluções encontradas, julgo oportuno retomar o_ terna daquela advertência.
Meu único escopo é, obviamente, o de contribuir para alijar,
de vez, a crise que tanto nos importunou, bem assim como
o de evitar a eclosão de outras crises. que pOderão ocorrer
se pcrsh;tirem os erros que as têm gerado.
É, pois, visando a tais objt:tivos, que hoje retorno ao
tema da crise brasileira, dando relevo ao tratamento que a
ela é ministrado, deplorando as perdas que esta nos tem infligido _c, sobret~do, buscando explicitar as expectativas da Naw
ção brasileira_ em relação ao comportamento que o Governo
precisa, urgentemente, adotar no período pós.;.crise.
O que mais avulta. Sr. Presidente, na análise do impasse
em que nos vimos debatendo, é sua amplitude c profundidade.
Temwse a impressão que a Nação brasileira rião padece uma
crise. antes. precipitou-se num emaranhado de crises.
Crise económica, secundada por seus funestos componentes: o endividamento, a inflação, a disparada dos preços,
o aviltamento da moeda, a queda do crescimento, a paralisià
das atividades produtivas, a recessão, o desemprego, a fome
e a miséria.
Crise política, caracterizada pCla ausência de lideranças,
pelo desmoronamento das instituições, pelo descaso para com
o interesse público, pela prevalência eSi::aTICarãtla do fisiologismo, pela falência dos partidos e pela ocupação do Poder
e do espaço poUtico por forças do subsistema social, particularmente. pela mídia, pelos sindicatos, pelo lobby empresarial
. .. ·e por outras menos visíveis- ou mais can'u.ifla:das_~
Crise moral, como nunca se _viu na História deste País.
c.iesencadeanU.v v ~~far:elamento da família;-a--:-derrocada dos
valores, a permissividade dos costvmcs, o alastramento do
uso das drogas e entorpecentes, o império do crime e da
violência, o recuo da lei c da autoridade, o desprestígio da
virtude e a entronização da desfaçatez e da corrupção, em
quase todos os setores da sociedade.
Crise social. fermentada no inchaço das camadas periférica:::.. marginalizadas pela incúria e pela desassisténcia ciônica
a que têm sido relegadas pelos poderes públicos e pela própria
sociedade.
Crise da t:ducação, solapando a universidade, as esceolas,
o magistério, o alunato, transformando em farsa o processo
ensino~aprendizag em e convertendo o__sisterna educacional
brasileiro num dos piores do mundo, conformé àtes_tado recente, passado pelo atual ministro da Educação.
Crise da educação, crise da família, crise da igr~ja ,crise
da juventude, crise do poder, crise de lideranças, crise de
valores, crise de autoridade, crise de saúde, crise, em ~uma
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de tudo - tudo compondo as mil faces da grande crise que
ameaça impl9dir a sociedade brasileira.
_ __ _
Defrontando-nos Com males [àO devastadonis, justo é
que nos detenhamos para examinar os tratamentos que até
aqui lhes temos dispensado. Mas, log_2 iremos reconhecer,
forçoso é admitif~ lfue ·poUCO oú quasenada temos feitO. Em
ver.d3.de, diante de urna septicemia generalizada que devasta
o organismo da Nação, uns parecem ignorá~la, outros fingem
levá-la a sério, mas ao tratá~la não .v~<?_além das paje_Ianças
e dos chás inócuos, embora pretensamente miraculosos.
Na verdade, são vários os comportamentos que se tem
verificado diante da crise brasileira.
Há os terapeutas que até_ têm a coragem de propor o
remédio adequado. Mas este, quase_ sempre, é amargo, doloro_so e impopular, daí porque é rejeitado pelo paciente e_por
todos aqueles que não suportam os riscos da impopularidade.
Há os que, bem intencionados, buscam debelar _a_ crise,
mas o fazem com tal iilabilidade que, ao invés de agentes
neutralizadores, acabam por se converter em agentes estimula~
dores de çrises.
~
Há os que se c_onsid_eram de_tcntores da fórmula exclusiva
de superação da crise. Mas, preferem assistir ao agravamento
do quadro, adiando o tratamento para ·a hora em que, de
posse do Poder, puderem ministrar, sem embaraços, a fórmula
eficaz, que julgam deter co-m exclusividade.
Estes. para usar a expressiva imagem de Elia Gaspari,
ao invés de ajudar São Jorge, preferem torcer pelo dragão.
Em certos momentos, eles podem até aliar-se a São Jorge,
mas aprontam tamanha discórdia nos arraiais do Santo e entre
seus auxiliares imediatos, que acabam fortalecendo a sobrevivência do dragão.
Muito parecidos com estes, são os que também torcem
pelo dragão, ou porque as crises lhes acarretam quer proveitos
financeiros, quer proveitos eleitorais.
Há finalmente os que recusam admitir sua -parte deresponsabilidade na crise, recorrendo ao "álibi" conf_prtávcl da
culpabilidade de outros.
Neste caso-, o ••álibi" mais recOrrido é, ainda, ó da herança
dos governos militares.
É aqui que ouso propor uma tomada de consciência mais
objetiva. mais sincera, mais destemida da crise que tanto mortifica a Nação.
O peso maior das responsabilidades atribuído aos govcr~
nos militares é um álibi que, além de surrado, vai sendo ~e~mo
ralizado pelo tempo e pela evolução dos acontecimentos.
Há ce_rca de 10 anos, foi o Poder devolvido à classe política
ou à sociedade civil, corno se prefere dizer.
Tivemos a habilidade e a sabedoria de fazer com que
isso acontecesse, sem maiores traumas, mas não tivemos a
grandeza, de provar a maior eficácia do poder civil.
Soubemos restabelecer_ a plenitude democrática, ril.ãs fOmos incapazes de conter o_ nosso "porre democrático", de
sorte que, enquanto 'e-ste perdura, expande-se, também, o
fisiologismo, a prevalência dos projetes pessoais sobre os interesses da Nação, a desenvoltura da ~orrupção, a intriga política, a luta cavilosa pelo Poder, a postergação da retornada
do nosso crescimento, o abandono dos critérios- de -competência e de idoneidade no provimento dos cargos administrativos dos quais dependem o dinamismo e a eficácia da
administração pública, o diletantismo executivo, a improvisação,_ a sUjeição da racionalid~de administrativa aos caprtchos
do jogo político, em suma, úlnta -e-tamanha tem sído a nossa
incorn:petêOcia, que seqüer fornos Capazes de conter o nível
--3
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da crise, nos limites .acentuadamente menos desconfortáveis,
como os legados pelo último governo militar. PCfo contráriO,
à crise herdada, sô fizemos acrescentar novos ingredientes
que a fizeram ganfiar proporções nunca antes veriftcadas.
Mas urge, Sr. Presid.ente , explicitar. que se me arrisco
a esse exercício analítico sem concessões, longe eStou de pretender a apologia dos regimes de cxceção. Muito pelo contrário, o que intento aberta e francamente, como_ é de meu feifio,
é exorci~ar e impedir que se avolume o continientc daqueles ·
que começam a manifestar saudades e preferências ilusórias,
em relação aquele já superado transe histó_ri_co, que não queremos ver repetido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é -~~Çido que as crises
são como febres: quando muito prolongadas exaurem o organismo, infligindo-lhe perdas irreparáveis.
Com efeito, muito tem perdido o Brasil com sua crise
que não logramos sustar, nem encurtar. Numa época de progressos vertiginosos, como a nossa, perdemos o trem da História e pusemo-nos a marcar passo pOr uma década inteira.
Ainda agora, vencida já boa etapa da década de 90, não
soubemos, sequer, reencontrar os rumos perdidos do nosso
desenvo(vimento.
Perdemos o respeito c a credibilidade j-Uflto aos demais
povos do mundo. Portugal e outras nações européias, permitem-se humilhar nossos concidadãos, quando estes desembarcam cm seus solos, c tem-nos faltado vigor -moral para
.
repelir essas insuportáveis aleivosias.
Nosso descréçl.ito t! desnudado, na forma irónica com que
Michael Candessus cumprimentou nosso ex-charlceler, ao tomar conhecimento de sua anunciada transferência para o Ministério da Fazenda: - "Parab,.:ns pela coragem de assUmir
a pasta dos negócios económicos do Brasil".
Perdemos a moeda e vamos. pouco a pouco,- perdendo
a identidade nacional. Nossa referência mo_netáría é o dólar.
A língua pátria, de tão descurada, anda tão deformada, que
já se pode dizer que o idiornª- brasileiro é o portUguês mal
falado. Vamos assim nos despojando, passo a passo, de nossas
raízes_culturais, a ponto de nunca justifiCãrinos tanto como,
agora. aquela conhecida tirada de Eça de Queiroz:"Que país
maravilhoso será o Brasil, no dia em que os brasileiros se
decidirem a ser ve.rdadeiramentc brasileiros ... "
Perdemos os brios como povo, ao perder a [é no Brasil.
Nossa juventude e segmentos ·ponderáveis de nossas elites
dão as costas ao Brasil, em busca_ de outras pátrias. Os que
aqui ficam, experimentam constantes sUrtOS de depressão cívica, de inclinação ao auto-escárnio e à perda da auto-estima,
sem o que, todos sabemos, é impossível manter-se erecto
em meio à competitividade dos povos.
E::i.Se_ é um problema tão grave, que chega a pór em risco
nossa sobrevivência e -nossa se-gurança como Nação!
Mas, Sr. Presidente, não sou dos que gostam de tomar
tempo. deplorando a escuridão. Sou, pelo contrário, dos que
preferem ao invés disso, acender um fósforo que seja, ·pata-reduzir a espessura das trevas.
As crises mais recentes passaram, o novo Ministro da
Fazenda, trouxe o tom desaparecido do otimismo às suas primeiras declarações. Acendendo, portanto, no horizonte uma
luzinha que -queira Deus - se transforme no luzeiro que
clareie a saída do túnel.
Também, não sou absolutamente, dos que se põem a
torcer pelo dragão. Em virtude disso, torço desesperadamente
para que o nosso São Torge - o Presidente da República
-não se envolva em novas crises e trapalhadas.
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É preciso porém que, ele seja alertado para as expectada Nação quanto aos seuS comportamentos neste póscnse.
_ Que_ e~e lçv_e a termo, fina}mente, a complicada cornposi_ção_ de sua equ_ipe_ ministeri<il, até hoje inconclusa.
Que ele nomeie e demita, quando for -de- seu alvitre,
os ministros que_quiser. mas não permita que essa prerrogativa
seja-lhe arrebatada pela imprensa ou pelo lobby camuflado
dos frustrados e ressentidos.
Que ele prestigie os seus ininistros, não permitindo nunca·
a sua desmoraliz.ação, parta de quem partir, muito menos
do próprio Presidente.
. . Que o Pres~dente, por- sua autoridade moral, c por seu
-eXemplo, imponha à sua equipe um padrão de homogeneidade
governamental que bem poderia fundarRse nos denominadores
comuns da lealdade rec;íproca; da convergência de esforços
voltados para o seu programa de governo; da subordinação
d()S interesses partidários e dos projetas pessoais aos altos
interesses do País; da postura altamente recomendável, estribada· no princípio do comedimento v_er_bal~ que prefere trabaR
lhar em silêncio, dando mais valia ao fazer do que ao dizer.
Que ele -o Piesidente- dê como definitivamente superada a fase sem rett;lrnO, espero, das relações palacianas desnudada no semanário Veja, de 26 do corrente, sob o tftulo de
"Barafunda, intrigas c baixarias", matéria que deixo de comentar para não _dar alento à deprimCnte opção de certa imp-rensa, pela maledicência, pelo escabroso c pela temática
menor da vida :pública.
Que, por derradeiro, o Presidente encontre o cam_inho
da efetivação de séu prOgrama de governo, sabendo, de antemão, qiie", do "}a-~o de cá, mais brasileiros existem dispostos
a torcer por São Jorge do que pelo dragão.
ti~as

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARO(} SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadorefi~ gostaria de formular um convite a todos os
Senadores, a todos os Deputados Federais, especialmente
àqueles que participaram da Comissão Parlamentar de InquéR
rito instalada no dia 1\' junho de 1992, que examinou as denúncias.Jormu_ladas pelo Sr. Pedro Collor de Mello relativamente
aos. ~tos que acabaram sendo objeto de denúncia pela Procuradoria-Geral da República como atos contra o Código Penal
e, conseqüentemente, contra a legislação brasileira, atos que
ferem o que está previsto como o correto e o adequado procedimentos. A CP! que examinou atos contra a probidade admi.:nistrativa que resultou no afastamento do ex-Presidente Fernando Collor de Mello.
Como na próxima terça-feira teremos o primeiro aniversário dessa CP!, diversos companheiros e membro~ daquela
comissão avaliamos que seria oportuno fazer uma reflexão.
As-sim, na próxima terça-feira, na sala n'' 2 da Ala Senador
Nilo Coelho, e.xatarnente a sala onde se procederam as reuniões tanto da Comissão Parlamentar de" Inquérito como as
reuniões da Comissão do Senado Federal que examinou o
processo contra o Presidente Fernando Collor de Mello, faremos urna reUnião às-14 horas.
Por que isso'? Por que rememorarmos o primeiro ano,
o primeiro aniversário da CPI? Para perguntar se a justiça
foi feita. Vista por muitos com descrédito, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que se denominou Comissão do PC Farias, mostrou que quando há vontade política, quando há
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mobilização populacional, é possível apurar irregularidades
até nos mais altos escalões da República. Através do árduo
e minucioso trabalho de investigação que envolveu o esforço
de parlamentares. da imprensa, do Ministério· Público,_ do
Judiciário, da Polícia Federal, da Receita Federal, entre outros, foi possível desvendar com provas irrefutáveis a forma
como funcionava o esquema Paulo César Farias e, inClusive,
a responsabilidade, o envolvimento do ex-Presidente Fernando Collor.
Hoje, após um ano, é preciso fazer um balanço das conseqüências da CPI. Se, por um lado, ela gerou um fato histórico
da maior importância- o afastamento do Presidente Collor
pelo processo de impeachment - que resultou na renúncia
e na condenação no sentido de o ex~Prcsidentc não poder
exercer cargo público por Oito anos, por-"dQ-tiO~-é iúi~-ceSsáiiõ
avaliar como estão as investigações, os inquéritos e os processos contra os participantes do esquema PC-Collor, sejam
eles mem~ros ou ex~membros do Goveino, empresários ou
políticos. E preciso garantir que esses processos cheguem ao
fim, e que os responsáveis sejam devidamente punidoS na
forma da lei. para reverter a tradição de impunidade dos
crimes do colarinho branco que ainda, infefizmente, impera
no País. Daí por que a realização dc_sse ato, um ano após
a instalação da CPI de Paulo César Farias, c_om o questi_unamento sobre se a justiça foi feita.
--

0 Sr. Odacir Soares- V. Ex• me permite?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senador Odacir Soares. Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, embora em muitos momentos tenha caracterizado
a sua postura pela defesa d_o Presidente Fernando Collor de
MeHo. tenho a convicção de que V. Ex') reconhece a relevância
do trabalho de todos esses organismos citados e do próprio
Congresso Nacional. Gostaria mesmo de pódà- contai com
a presença de V. Ex~ nesse ato de memória da_ CPI.
O Sr. Odacir Soares - Desde já me prontifico a estar
presente, nobre Senador Eduardo Suplicy. Agora, tenho a
impressão de que quando V. Ex• propõe esse reencontro está
muito mais· preocupado em transmitir à Nação o exemplo
de funcionamento dessa Comissão e, talvez, os seus resultados, do que propriamente relembrar a Comissão em si mesma.
V. Ex~ sabe que todas as questões oriundas daquela Comissão
Parlamentar de Inquérito, estão hoje entregues, co_nforme
V. Ex• já registrou, à competência legal da Polícia Federal,
do Ministério Públíco da União, espccificamC"iüe~ dos juízes
federais e do Supremo Tribunal Federal. E, como acredito
na honestidade de propósitos de V. Ex\ creio que, ao pretender consolidar perante a Nação, com essa reunião de terçafeira. um exemplo para os administradores públicos em todos
os nfveis deste País, quero prOpor a V. Ex• que convide também para essa reunião o Presidente da Cãmara de Vereadores.
o Presidente do Tribunal de Contas -e, quem sabe, o Procurador-Geral de Justiça, todos da cidade de São Paulo, a maior
cidade do Brasil c uma_ das_ maiare_s do mundo. C:feio que
a presença dessas três autoridades consolidariam esse exemplo
que precisamos dar da plena, correta e regular utilização dos
recursos públicos, porque vemos a ex-Prefcita Luiza Erundina, que, por exemplo, teve as suas contas rejeitadas em
1991 e já camfnha para ter as suas contas rejeitadas em 1992.
Como V. Ex~ tem sido, aqui no Senado Federal, uma voz
sempre· pronta para defender a sua correligionária, a sua com-panheira de partido, seria uma oportunidade que nós, Senado-
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res, teríamos para ouvir da própria voz das pes~oas citadas
e, quem sabe, o Procurador-Geral de Justiça da Cidade de
São PaUlo, undc já devem estar esSes processos, porqüe ela
está sendo acusada de ter aplicado irregularmente recursos
públicos, e eu tenho impressão que. com essa Isenção de que
V. Ex" é portador. com a honestidade que o caracteriza,c já me· comprorrieti estar presente à reunião - eu queria
pedir a V. Ex·· que convidasse essas autoridades de São Paulo,
para que também compareçam. para que pudéssemos ter,
ouvindo delas mesmas, uma idéia correta do procedimento
da ex-Prcfeita de São Paulo- Luiza Erundina no trato dos
recursos e dinheiros públicos.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Prezado Senador Odacír
Soares, V. Ex" traz uma proposição, qual seja a de nós debatermos, no âmbito do Congresso Nacional, as contas ...
O Sr. Odacir Soares.- Que V. Ex" convidasse para essa
reunião o Presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo,
o Presidente do Tribunal de Contas do Município de São
Paulo e também o Procurador-Gera I de Justiça de São Paulo,
com quem já devem estar os processos.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas, para discutir _a ques-.
tão das contas da ?refeita Luiza Erundioa de Souza. E perti~
nente o assunto que V. Ex·' traz. e avalio que seria adequado,
primeiro, que estejam aqui presentes o Presidente da Cãmara
Municipal, do Tribunal de Contas. Não vejo prohlema algum,
e transmito, aqui da tribuna, o conVite parã qUe S. Ex~' estt!]ãm
aqui presentes.
O Sl". Odacir Soares- V. Ex·', que é de __ São_PaulO,
que está propondo a nossa reunião, que pessoalmente fizesse
um esforço sobre-humano -sei que são difíceis as comunicações daqui para São Paulo - de modo que essas pessoas
pudessem, na próxima terça-feira, estar conosco, para nos
inteirar dos procedimentos -conSiderado~ por V.- Ex·' irregulafes ~--do Tribun-al de COilfas do MuniCípio de São Paulo
e da Câmara de Vereadores da Cidade de São Paulo, ao
analisar as contas da ex-Prefeita Luiza Erundina.

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. Ex' é um exímio
esgrimista, para ver se consegue colocar o assunto em outra
direção que não aquela que entendo mais importante. Mas,
quero dizer que aceito a proposição de um debate. Se- V.
Ex·1 quiser, faremos em conjunto um debate, convidando todos
os Senadores, somente sobre as contas da Prefeitura Municipal
de S~o Paulo. Então, teremos a oportunidad_e de ouvir a ?refeita Luiza Erundina, que já se dispôs a um debate públíco
com os membros do Tribunal de Contas do Município e da
Câmara Municipal.
O Sr. Odacir_ Soares- V. Ex1 me permite mais um aparte?

_ O SR. EDUARDO SUPLICY - Agora, peço a V. Ex•
que me _deixe completar o meu pensamento.
O Sr. Odacir Soares- Com prazer. Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agora, o que vamos
examinar, terça-feira próxima, é a questão do que houve em
nível de Governo Federal, em nível de esquema Paulo César
Farias, Fernando Collor de Mello, algo que realmente está
na Justiça.
Quero trçmsmitir a V. EJ0' que) inclu_sive. o ProcuradorGeral da República, Aristides Junqueira, já aceitou o convite,
confirmando a sua presença para terça-feira. dia 1'·' de junho,

Maio de

~~~3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

lá na Ala Nilo Coelho. Tive oportunidade de ·convidar o Presidente Humberto Lucena, que confirmou presença. e S. Ex·'
disse-me da importância de convidarmos todos os Deputados
e Senadores. Todos estão sendo convidados, e aqui faço de
púhlico o convite~ O Senador Ariiir LanéiO,-Rclator da CPJ,
confirmou a sua presença, ·assim como o Deputado Benito
Gama, Pre!iid!.!nte da CPI. sua presença. Será muito, irriportante contarmos com a presença do Presidente Elcio Alvares.
da Comissão do Senado Federal, com a participação do Senador Antonio Mariz, que foi o Relator do processo de responsabilidade do Presidente Fernando Collor de Mdlo. Vamos tentar conseguir a presença. tambCrn. da Juíza Denise Frossard,
que deu um exemplo do que seja fazer a Justiça funcionar
com rapidez em nosso Brasil.

O Sr. Odacir Soares-:- Então, V. Exfi não considera,
também, pertinente trazermos os Presidentes da Câmara de
Vereadores de São Paulo c do Tribunal de Contas de São
Paulo?
O SR- EDUARDO SUPLICY- lá disse que serão convidados. Não há problema.
O Sr. Odacir Soares- Não vamos debater nada, Senador. Deveríamos ter debatido na época em que a Sr" Luiz<~:
Erundina era Ministra. Com'? V. Ex~ c.s~_:!_ convídando pessoas
ilustres para uma so~enidadc de afirmação da honestidade,
do combate à corrupção, penso que seria importante trazermos um caso específico da maior cidade do Brasil, e de urna
das maiores cidades do mundo, cuja Prefeita teve suas contas
rejeitadas por irregularidades. Gos~aria de pedlr, por amor
a Deus, a V. Ex·' que trouxesse à nossa reunião os Presidentes
da Càmara de Vereadores e do Tribunal de Contas.do Município de São Paulo, e, também, o ProcLirador-Geral de Justiça,
porque _com esse procurador já estão essas piestaçõeS de contas, que já foram consideradas irregulares.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Peço a V. Ex'' que conclua
o seu aparte, porque V. Ex~ está-se repetindo. Já respondi
a V. Ex•.

O Sr. OdacirSoares- Quer dizer que V. Ex~ Vãl COiividar
pessoalmente?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Já disse a V. Ex• que
vou convidar, não há problema. Agora, di~se a V. Exê que
também aceite o debate sobre as contas da Prefeita Luiza
Erundina. E mais ...
O Sr. Odacir Soares- Aqui não é foro para essa questão
e, sim, a Câmara de Vereadores.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa solicita
ao nobre S_cnador Odacir Soares que só intervenha n-o discurso
com a permissão do orador.
O SR. EDUARDO SUPLICY - E digo lnãís: V. Ex•
sabe que em nenhum momento os membros do Tribunal de
Cont~s _do _Município acusaram Luiza Erundina de qualquer
aufençao, Impropncdade de acúmulo de propriedade indevidamente. A CPI concluiu, sim, com respcifO à-maneira incorreta com que o Sr. PaubCésarFarias acumulou extraordinária
fortuna e a maneira como o Sr. Fernando Collor de -Mello
fez despesas pessoais com recursos das contas fantasmas.
O Sr. Odacir Soares competente.

Essas questões _estão no foro
-

O SR. EDUARDO SUPLICY- Estão no foro competente
e estamos convidando para estar aqui, inclusive, o Presidente
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do 'supremo Tribunal Federal, po~s é preciso que a sociedade
brasileira estt:ja atenta à maneira como no Brasil vai~se fazer
ou não justiça.
___ A _ p_ropósito, vamos convidar para terça~feira próxima
o Jornalista Gi(!_ncarlo Summa, da La Stampa, corresrondcntc
no Brasil. para que aqui preste um depoimento fazendo um
paralelo. cm especial dizendo corno na Itália aqueles que desviaram recursos püblicos- inclusive políticos c parlamentares
-estão enfrentando as barras da justiça e, mais do LjUC isso,
-muitos ddes att! indo para a cadeia. É preciso que urna nova
ofdt!rn comece a se estabelecer. Aliás, é necessário que haja
um grade debate, na sociedade brasileira, sobre as coisas que
estão acontecendo, c muita coisa está acontecendo de novo.

É interessante ressaltar que um Brasil velho está morrendo e que é preciso dar vivas ao Brasil novo, nas palavras.
por exemplo. do economista Paulo Guedes- com cujas opiniões, muitas vezes, não estou de acordo, mas com quem,
nesse ponto, concordo -em .entrevista que concedeu à revista
EXAME. e que acahou tendo respaldo numa afirmação do
Ministro do Trabalho, Walter Barelli. S. EX"'. ao dialogar,
ontem, com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro,
propôs um grande debate a respeito da questão dos encargos
sociais sobre a folha de salários.
Walter Barclli afirmou que se deveria discutir a redução
dos encargos pagos pelas empresas sohre os salários dos cmpregados. sob o argumento de que essa carga fiscal acaba
estimulando o desemprego~ a economia informal: "Este deve
ser um dos pontos de reforma constitucional que deveriam
ser implementados no mais curto espaço de tempo possível,
para evitar a prolift:ração da miséria e do desemprc.go''.
Quero dizer que comidero adequado o levantamento deste assunto pelo Ministro Walter Baretli. Se alguns dirigentCS

sindicais da Central Única dos Trabalhadores. da Força Sindi·
cal, da CGT. chegaram a estranhar o debate proposto por
Walter Barelli, quero dizer que, no caso, avalio como impor-tante sua realização. Lembro aos próprios membros da CUT,
ao_ Vicente _de Paula da Silva, ao Miguel Rosset, Secretário
de Política Sindica( da CUT, e outros que hoje se pronunci~ram _a respeito, que ã maior parte, ou grande parte dos
encargos sociais hoje existentes não foram criados por força
de pressüo do movimento sindical. O próprio Fundo de Garan·
tia do Tempo de S_erviço, o PIS/PASEP, pa{a citar alguns,
foram criados pelos governos militares, e não por solicitação
dessas centrais sindicais ou pelo movimento trabalhista da
época.
É intereSsante observar as palavras do economista Paulo
Guedes, na revista EXAME.
Diz ele:

"Walter Barelli queria criar um ministério da desinflação,
mas o que_ ele tem é o ministério do desemprego. Barelli
pode aumentar em 30% o e~prcgo nacional da noite para
o Jia com o mesmo PIB que está aí. Basta ele perceber que
hà urna população economicamente ativ"a de 56 milhões de
trabalhadores e existem no mercado informal mais de 20 milhões. Sabem por que isso ocorre? Porque os encargos sociais
são elevados, a tributação é alta. Se o Governo tiver a ousadia
de fazer uma simplificação brutal na estrutura tributária, transformar os mais de cinqüe-nta impostos e taxas em cinco c
eliminar todos os encargos sociais sobre a mão-de-obra, o
nível de emprego sobe 30% ."
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Diz mais Paulo Guedes:_
··A temperatura estã subindo muito. Ou nós mudamos,
ou morremos. Vai haver uma mudança dramática. Hoje o

sistema penaliza o trabalhador. Para termos 20 milhões de
empregados, é preciso tCr outros 20 milhões de -desempregados. Is~o é profundamente irracionaL -0 piá r é -o qtie- e
feito com esse dinheiro arrecadado com
·enCargos ·sõCi.ãís
sobre o trabalhador. O governo mele esses recurs_os no P_IS/
PASEP, -que é administrado pelo Bndt:s para financia-r investi_mcntm; industriais. O _que acontece é que o Bndes repassa
esse dinheiro para a illdústria de forma subsid_iada, c o trabalhador não tem sequer o principal que ele- poupou. Isso vai
ter que mudar, e acho que essas mudanças vã_o ter que ocorrer
no final do an~)."
É verdade que. há décadas, temos os recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador. do PlS/PASEP e _os recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço arreca_d_ados em
nome do trabalhador c depois destinados às empresas, aos
empresários como crédito!:. subsidiados através do Bndes, do
Banco do BrasiL da Caixa Econômica Federal, proporcil)nando fórmulas de acumulação de capital nas mãos dos empre$ários. $em que o~ trabalhadores tenham devidamente o controle sobre ~sses fundos. Somente nos últimos dois anos e,
em especial. no Ultimo ano, graças ao trabalho da5 CPI sobre
o Fundo de Garantia do Tt:mpo de Serviço, sobre o Sistema
Financeiro de Habitação, sobre o caso PC Farias e as outra..<.;
CPI que averiguaram_o problema; graças ao trabalho da representação dos trllhalhadorcs que estão no Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é que se _examinou
a maneira como fundos extraordinúrios foram Q_treados para
as mãos de empresários ''amigos do rei'". "amigos" do Palácio
do Planalto, sem que houvesse o contrQie adequado da destinação desses recursos.
Precisamos pensar mais sobre como se cªnalizam recursos
ora tlc tais fundos, dos fundos sociais, ora do próprio Orçamento da União aos empresários. Estambs agora prestes a
uma decisão de enorme relevância para o Senado Federal.
O Presidente Itamar Franco encaminhou-rios a responsabilidade de dizermos o que queremos com os fundos do Orçamento da União destinados ao Programa de Incentivo às Exportações- PRO EX. Não existe mais o Comjtê de_Financiarncnto das Exportações. c o Senado está regulamentando o
que fazer.
O que observamos é que tais fundos são destinados, em
enorme escala, para algumas grandes empresas -exportarem
bt:ns de capital, serviços, equipamentos c outros ben5 para
o exterior com taxas de juros subsidiadas, com taxas de juros
muito menores do que as de mercado. Seja para equalizar
os juros, seja para propiciar condições- de concorrência, as
empresas dependem de_stes recursos s..ubsidiados.
É vt!rdade que há, com isso, a criação de empregos no
Brasil. Nem sempre se examina exatamcntc qual a melhor
forma de gerar empregos e para isso é preciso estar atento
ao Senado.
Aí está mais uma forma de se criarem sub_~ídios para
os mais ricos, para os empresários, para aqueles que detêm
recursos do que propriamente aos trabalhadores, do que propriamente àqueles cm que estão em condição _de miséria e
fome no Brasil.
Sr. Presidcntc, Srs. Senadorc!:i, é preciso que haja uma
modifiCação para caminharmos nesta dircção dQ Brasil novo,
uma transformação tle valores que leve em conta o brado
de Herbert de Souza, o Betinho. Não adiantará, Sr. Presi-
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dente, Srs. Senadores, que esteja o Prcsidentt:: Itamar Franco,
na Argentina. dizendo que agora o seu objetivo é a realização
de Justiça c o combate à fome e â miséria. Não adiantará
que isso apenas esteja no discurso do Ministro da Faz~nda,
Fernando Henrique Cardoso; é preciso agir, é preciso tram.formar essas palavras em ações.
Ê preciso, por outro lado, L}UC toda a ':iocicdad~ brasileira
se mova em direção ao ohjetivos, corno recomenda Herbert
de Souza~ ainda.hoje, em seu aitigo~·Falta a palavra da cidadania", no jo-rnal O Estado de S. Paulo.
Diz de:
··vivo num PiíS que prodtiZ ITilséTíildesdi que fOiúíãdo.
Matou índios. Escravizou c humilhou negros. Explorou os
trabalhadores dei tt.::rra. Gc_rou rnilhlk~ de pobrl!S e milhares
de ricos. Produziu uina dite cínica que vive na riqueza Cercada
de pobraa por todos os lados. Industrializou-se sem gerar
um País industrial. Urbanizo_u-se sem organizar cidades dt:centcs e praticar a reforma agrária, que ati mesmo os países
capitalistas realizaram. Conseguiu produzir a maior minoria
rica do mundo. E finalmente arrematou, nos últfmos dez anos.
gerando a sua obra maior: J2 milhões de pessoas na- {Iidigência.
Teve um Getúlio 4ue tentou conciliar os contrários e
se matou com um -tiro no peito. Um JK que tentou levantar
vóo _c projCtou _o Pais no desenvolvimento das elites. Um
Jango que propós a reforma de repartição e da conciliação
e foi atropelado pelo golpe da exclusão e do exflio. Uma
ditadura militar que aprofundou um milagre para urts poucos
e se acabou diante da reação da maioria. Teve um_ fim de
ditadura com urna morte não anunciada e um Presidente não
desejado qUe aprOfundou a nossa: arn"a-rgura. -um PreSiden-te
eleito pelo voto direto que foi corrupto, processado e deposto
pelo Congresso. É nesse quadro que chega ao poder Itamar
Franco. Vicc de Collor. o autoritário, desafiado a governar
para o futuro, para a democracia.
Governo normal, contra a anormalidade. Governo moral,
contra a corrupção. Governo do desenvolvimento, con-tra a
corrupção. Essa é a expectativa e Q desafio. Foi nesse quadro
que o Presidente Itamar declarou que a prioridade ab~oluta
de seu Governo era o combate à rnisé_ria c à fome._ Novidade
absoluta. Contra aqueles que diziam que a prioridade era
o Combate à inflaç-ão. a estabilidade_, o acerto de. contas com
o Exterior, o equílíhrio fiscal, orçamentáfio, ã preocupação
com a modernidade, esse Presidente <lfirmava que seu GovcrJ:tO_ tinha corno prioridade absoluta a luta contra a_mis_éria_
e_ que o país vivia em estado de emergência social.
_ _
Nenhum outro Presidente do Brasil e da América Latina
fez essa declaração em nenhum outro tempo de toda a nossa
História.
O que significa essa afirmação?
. .
.
Colocar todos os recursos do Governo e da sociedade
num programa para re31izar cs~a prioridade. Mobilizar todos
os ministérios, os governos e::.taduais c municipais. todo:. os
movimentos sociais organizados ou não da sociedade, todos
os empresários, igrejas, sindicatos. universidades, escolas, mulheres, negros e brancos, jovens c idosos, do Norte ou do
Sul, nesta_direção: acabar com a forne_e com a miséria de
todos. Produzir c distribuir alimentos. Gerar no mínimo nove
milhões de empregos. Retomar o desenvolvimento. Transformar o crescimento econômico em tarefa de todas as pessoas
e instituições. Agir cm função do futuro. Elirninár -as marcas
c!_c um passado que ignorou as pessoas.
E como garantir que cs:-.e movimento siga. que esses compromissos assumidos sejam transfor·mados em realidade'?

a
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Não creio que isso se ddina ao nível da fé, da crença
na qualidade individual das pessoas. E~tará o Presidente Itamar convencido? Creio que está, mas não é essa a questão.
Estamos hoje numa situação que temos de acreditar no
processo político que nos kve ·nesta diré.Çã.o. Temos um só
rumo c urna só direçüo em que o Governo. incluindo o novo

Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e a sociedad~ desejam seguir: o País Onde todos possam comer todos
os dias, trabalhar, viver e exercitar, à lu2'. do dia e da justiça,
a sua cidadania.
Creio qul' o Presidente deseja construir esse País, que
tem rosto. nome c endereço. onde todc.1s sabemos estar: Brasil.
A palavra dek já foi Jacta. Agora falta a nossa. a da
cidadania. Sem a nossa, a dele vale muito pouc-o. ·com a
nossa, a dele será capaz de transformar a nossa História._
E não é assim na "democracia'?''

Eu gostaria de afirmar que. a meu ver, a palavra do
Presidente Itamar Franco não ba~ta: t! preciso que Sua ExceR
lência tran:,formc a palavra em açâo. É precíso que seus minisR
tros abracem tais objetivos c transformem _em açãá a camiR
nhada na dircção dr;: combater a fome e a miséria.
Dessa forma, torna-se dispensável que aCTA faça previR
sões em torno do que pode acontc::-~r daqui a três meses
no Brasil.
O jornalista Jost:! Meirelles Passos, correspondente nos
Estados Unidos do jornal O Globo, noticia na edição de hoje:_
"A situação política e económica do Brasil estaría preocupando tanto o recém-empossado governo democrata dos Estados_ Unidos, que a CIA (Ag~ncia Central de Informações)
deu-se ao trabalho de fazer ontem uma "reunião de avaliação
especial" de seis horas sobre o País. Ao final, foi fOrrhãdo
um grupo de trabalho para observar atentamente os acontecimentos brasileiros. Segundo uma alta fonte americana, a CIA
acredita que existe um clíma de insatisfaçãO gefal no -País,
que está se transformando aos poucos numa '"situação de
intolerância". A CIA prevê que, se a situação continuar corno
está, haverá uma desestabilização política c social dentro de
seis meses. Ningué-m, exceto os agentes da CIA, sabem que
critérios foram adotados na avaliação, que informações foram
consideradas e de onde os dados sobre o Brasil foram retirados
além das leituras dos jornais."
Ora, Sr. Presidente. Srs. Senadores, hasta ler os jornais.
Basta ler os indicadores da ONU c do IBGE para saber que
o milagre econõmico que alguns de 11ossos principais economistas- Mário Henrique Simonsen e Antônio Delfim Netto
-defendiam causou, como previa Karl Marx, o agravamento
da miséria. A defesa desses economistas baseava-se no arguR
mento de que todos estavam enriquecendo: os mais ricos estavam relativamente mais ricos; os pobres estavam deixando
de ser tão pohre5. Na verdade, já nos anos cm que acontecia
o "milagre", enquanto crc5ci<f a economia;·ã inisen:a agravava-se, atingindo boa parte_ da sociedade brasileira. Alguns
se tornavam relativamente mais pobres em relação aos cres-centemente mais ricos.
Hoje. os dados db IBGE apontam para o fato de q-ue
o número de pohres no Brasil cresceu significativamente nos
últimos 10. 15 anos. Estamos vivendo, portanto, o processo
previsto por Karl Marx, quando elcncou as características
de urna sociedade capitalista que começa a criar condições
para uma crise cada vez mais forte. Os sintoma& descritos
por Karl Marx são os episódios aos quais assistimos no nosso
cotidiano: violência no campo e na cidade, seqüestros, assa!-
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tos, saques. Há que se tomar medidas urgentemente. O PresiR
Itamar Franco tem apenas 20 meses de Governo e tem
a oportunidade de criar o novo e deixar o velho para trás.
Vejo como um~_ luz de esperança a indicação de Fernando
Henrique Cardoso para Ministro da Fazenda. No entanto,
quero adveni-lo de que dificilmente levará o Brasil a. um
caminho novo se pão criar, se não ousar em relação ao que
[oi deixado pelo Ministro Eliseu Resende.
d~nt~

Volto às palavras do economista Paulo Guedes, na sua
qualificação sobre a escolha de Eliseu Resende:
- "Ele escolheu para conduzir esse programa de transformação econômic.a alguém que é fruto do passado. Eu não
estava nem mais falando das _questões éticas, mas sim técnicas.
Eliseu está pensando em fazer de_ novo o que já fez. Por
exemplo, refazer todas as estradas do Brasil. Quando era
Presidente do DNER. construiu todas as estradas do País.
Agora, de volta ao poder, ele coloca 1 como prioridade, refazer
essas mesmas estradas. Será que isso é mais prioritário do
que investir em educação e saúde? Suas prioridades são as
es~radas e as q~at!O hidrelétricas."
Fernando Henrique Cardoso precisa ousar, precisa criar.
A_crcdito que S. Ex• tenha condições de faze-lo, porque da
sua história ninguém retira o mérito pessoal de ter lutado
pcl_a democracia, pela formação do Cebrap e a pela guarida
que deu aos principais intelectuais e cientistas políticos, economistas, sociólOgos, no âmbito do Cebrap. Há de se ~econhr;:cer
a participação do ministro na campaftha das DiretasRJá, da
anistia e tantos temas. relevantes que o fizeram um dos mais
sig"ilificativos e respeitados intelectuais.
Em 1978, _estive no Cebrap, quando Fernando Henrique
Cardoso convidou o economista Edmar Lisboa Bacha para
apresentar o seu projeto de democracia para o Brasil. Interessante, ainda hoje relembrei ao economista aquele dia, pots
depois fomos â minha residência para discutir um pouco mais
sobre. suas proposições. Houve um grande debate com a economista Maria da Conceição Tavares, que discordava de algumas proposições. Edmar Lisboa Bacha, em 1978, previa no
livro Participação, Salário e Voto, junto com Roberto Mangabeira Unger:
"Sobre a Distribuição da Renda:
A seriedade do problema distributivo brasileirO exige a
aplicação de uma série de medidas imediatas que constituem
o pres~uposto econômico da demÇlcrati:Zã"Çãá.
Tais medidas podem se classificar em dois programas
básicos: renda mínima garantida e reestruturação tributária.
O programa de renda mínima _ga~an~ida objetiva fornecer
a todas as fami1ias brasileiras uma renda monetária pelo menos
equivalente ao salário mínimo do centro-sul do País. No mé_dio
prazo. tal objetivo será alcançado e ultrapassado pela implementação da reforma agrária e de outras mudanças institucionaiS que se discutem mais adiante, bem como pelo redirecionamento da política de crescimento econ6míco.
No curto- praZo. o programa de renda mínima _garantida
terá duas formas de operação: a primeira é o impoStO de
renda negativo e a segunda é a provisão comunitária de bens
essenciais.''
E aí prossegue Edmar Bach a, descrevendo o imposto
de renda negativo que, por sinal e por coincidência, está exatamente nos moldes do Programa de Garantia de Renda Mínima
e de Imposto de Renda Negativo, já aprovado pelo Senado
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Federal em dezembro de 1991, c que hoje tramita na Comissão
de Finanças da Câmara dos Depu(ados.
É interessante, também, verifícar que o item sobre Provisão Comunitária de Bcn_s Essenciais está -dentro do P~ograma
de Segurança Alimentar, hoje- cm exame no Con·selho coa idenado por Betinho e Dom Mauro Morelli, por designação do
Presidente Itamar Franco.
Gostaria de saliêntar que- a prOi1osiÇão da reil-da mínima
garantida é algo que, há tempo, vem sendo discutida na litera-.
tura económica entre os principais pensadores da humanidade.
Dentre eh::s, gostaria de salit:ntar Bertrand Russell que, cm
1918, no livro Caminhos para a Liberdade: Socialisiito, Anarquismo e Sindicalismo, disse:
"O plano que estamos preconizando reduz-se essenC_iãlmente a isto: que certa renda, suficiente para a necessidade,
será garantida a todos, quer trabalhem ou não;- que- uma renda
maior, tanto maior quanto permita a quantidade total de bens
produzidos, deverá ser proporcionada aos que estiverem dispostos a dedicar-se a algum trabalho que a coinunidade reco~
nhcça como valioso."
~
É longa a histó_ria na literatura daqueles que propõem
formas de garantia de renda mínima. Em 1986. em Antuérpia,
na Bélgica, foi Criada a Rede Européia de Discussão da Renda
Básica ou da Renda Mínima Gararltida, para proporcionar
o diálogo entre todo_s os interessados na implen:ientação de
um programa tal como o- já introduzido e vigente na França,
desde 1988, e como vem sendo discutido na literatura económica, cada vez mais a partir dos anos 60, por- economiStas
do mais variado espectro.
_
_
Gostaria de concluir, dizendo que avaliO_ como da maior
importância a chegada de Fernando Henrique Cardoso ao
MinistériO da Fazenda, mas considero mic"e.s#riO que S. Ex"
se mova na direção deste Brasil novo que queremos construir.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o disc11rso do Sr. Eduardo Suplicy, --o Sr.
Nabor Júnior, 2D Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
Dltrante o discurso do Sr. Eduardo Supli(v,_ ó Sr.
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cádi?iia da presidência, quf! é ocupada pelo Sr. Nabor Júilior, 2" Secretário.
Durante o discurso do Sr. Edu"ardo -Suplicy, o Sr.
Nabor Júnior, 2·' Secretário, deix_a a caddril da prestdhzcia, que é ocupada pelo Sr. Chaiàs' ROCirigues; 1''
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra como
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) palavra como Líder.
--.

Ex~-a

Tem V.
·

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS .. Como Líder. Sem
revisão do orador.)- $r: Presidente, Srs. -Senactqres, com a
gentileza do Senador Ruy Bacelar, falo em nome da Liderança
do Governo, para trazer o meu protesto por es-sa mahclfCtl!
do jornal O Globo: ··Análise da ClA para o Brasil prevê do
caos à renúncia".
Todos nós sabemos da atuação da CIA ao lorí.go da histõ=
ria nas ditaduras da América Lalitla e pelo mundo afora.
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Chego a questionar a veracidadt: da notícia, embora acredite que O Globo nao registraria uma notícia com tal destaque

se não fosse real. É, inclusive, um;1 matétia assinada pdo
corre~-pondente em Washington. José Meirelles Pas::.os, e dlz:
"A situação polLtica e económica dQ Brasil estaria prem:upando tanto o recém-empossado Governo Democrata dosEstacj.os Unidos, que a CIA deu-se ao trabalho de fazer uma
reunlãõ de avaliação especial de_ se.is horas sobre o P~d:-. Ao
final, foi formado um grupo de trabalho para ohscn'af ât~nta
mente os acontecimentos brasileirq_s. Seg~_ndo uma alta ronte
americana, a CIA acredita que existe" um clima de íi"tsati:-.fação
geral no País, que está se transformando, aos poucos. numa
sitUação de intolerância."
Mais adiante, é dito:
"A CIA prevê que se a situ-ação continuar como est~.
haverá uma desestabilização política e social dentro de seis
meses.
Numa visão apocalíptica da situação brasileira. os agentes
concluíram que a instabilidade manifestar~se-ia atravé':! üe saque-s a stipertnercados, aumento das falências de o..!mpresãs
e o início de demissões nas companhias inultinacionais.
A possibilidade de o PrcsidCnte Itamar Franco não conseguir chegar ao fiõal de -·eu mandato "roi claSsificada como-_
plausível pelos analistas, que enquadraram o País "de :1cordo
como o Plano B". Ou seja. vão estudar as alterQativas caso
o Presidente venha a ser substituído."
,. 9r3:, Sr. Presidente, é claro que o Brasil .tem problemas
e dificuldades e é _claro que a ~ítuaçãO social e ec~mõmica
do Brasil é difícil. Mas. parece-me que, hoje. há~ um Co"ntrolc,
um respeito e, talvez, um entendimento, como nunca melembro tá existido na história deste País.
·
Olhando, dt.!batenJo c analisando, com o conjunto da
soCiedade, tenho dito. muitas vezes, desta tribuna, que seja
a CUT, ou a CGT. ou a Força Sindical, ou Q PT, ou os
comunistas. ou o PMDB. ou o PDT, ou a::. lideranças como
os Srs. Luiz Inácio Lula da Silva, Miguel Arracs, Leonel Brizola, seja lá quem for-, há hoje um sentimentO-unânime
em torno da busca pelo entendimento. E a rniln parece estarmos muito longe do que está a supor a manchete de. O Globo.
Acaba de deixar a tribuna desta Casa o Líder do PT,
saudando a entrada de FernandO Henrique Cardoso no Governo. Venho de uma reumão com as lideranças do PMDB onde
todos os Governadores e Líderes recebem com respeito e
alegriáa_indicação ·ae Firnando Henrique Cardoso e c<Jm
confiança mesmo no Plano e na -ohra -que S. Ex~ poderá n:!alizar.
Não sei, mas achei muito e_~tranha essa mancht:Le a respeito da CIA.
.
~~
-o Governo, na pessoa do Presidente Ttamar franco. st.::ntindo o problema. a dificuldade, o drama apresentou um projeto, do qual o próprio PT participou com propostas e sugc.stõt.::s.
Fui. InClusive, intermediário na reunião entre o Presidente
da Rcpúhlica e o Presidente do PT. onde esteve presente
toda a equipe homogênea do Governo para debater. discutir
e aprofundar essa questfío relativa a um plamJ de segurança
· de combate à fome dt;: __33 mjlhõcs de brasileiros.
O Plario dO PrCsidcnte- Itamar Franco pa~'-t..l a dar prio'ridade, ná nossa agricultura, à produção de insumos básicos:
arroz, feijão, milho e mandioca, quãOdo a tradição da política
ãgrfco1a brasileira, infelizmente, sempre foi dar força à produção de produtos de exportação: o álcool, o açúcar, a madeira,
o café. ·-
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É claro que temos problemas c dificuldades. É claro que
saindo. como saímos. de um impeachment que afa~tou o Presidente da República, hâ urila interrogaçãO generalizada, um
Governo eclético, composto de forças diferentes. É Claro que
estamos aprendendo a vencer essas dificuldades. Mas daí a
estar a CIA preocupada com a possibilidade de o Presidente
Itamar Franco não chegar ao final do seu Governo e de haver
uma insurreição. com perspectivas de golpe militar, e nomear
um grupo para acompanhar a situação?! Sabemos COPlO termina a história quando a CIA a acompanha. Na realidade, a
biografia da CIA está repleta de interrogações.
Acho, Sr. Presidente, que essa advertência, essa_m-an~
chete que O Globo publica, "'CJA prevê Caos no Brasil cm
6 meses", deve nos alertar, se ainda tínhamos dúvidas e inter~
rogações com relação à nossa responsabilida9e, para a impor~
tância e o momento que estamos vivendo.
O discurso de posse- e eu estava lá- do Sr. Fernando
Henrique Cardoso no Minist~rio da Fazenda foi muito claro
no seu.chamamcnto. S. Ex• chamou homl!ns de todos oS: Partidos, trabalhadores, empresários c intelectuaís. para dizer que
ele é um sociólogo, e que precisaria dos economistas, pois
sabe o tom da sua limitação; S. Ex:' buscou o diálogo _com
o conjunto da sociedade.
Creio, Sr. Presidente, que o plano apresentado aqui pelo
Governo do Presidente Itamar Franco é singelo~ não é um
plano revolucionário, que bu::.ca reduzir a Inflação a zero;
não é um plano de impacto, uma maravilha que faz todo
inundo feliz, como ocorreu quando do Plano Cruzado, ou
como até aconteceu, apesar do confisco, quando do Plano
Collor, c havia a expectativa de que ia dar certo---:" c começou
e terminou como sabemos.
Constitui~se o plano cm um desafio, pois, ao m_eS~o tempo em que propõe a diminuição lenta da inf1aÇ3o, -fala no
combate à recessão; não propõe uma revolução, um plano
fantástico de desenvolvimento "à la JK" ,_pois não há condi~
çõcs para -ísso. Ele tenta promover um combate à recessão
com objetivos declarados e determinados de diminuir a recessão. Repito: arrOz, fcíjão, milho, mandioca, incentivo aos
produtos boisicos. um plano de construç:ío de casas populares,
dando trabalho imediato a milhares de irabálhadores, um pla~
no de construção de estradas fundamentais, principalmente
as destinada!> à exportação de alimentos, c um plano de com~
bate à fome; um plano que, realmente, tenta reunir todas
as forças da sociedade brasileira, que não foi, como os demais,
entregue ao Ministro. Ê um plano que foi entregue à s_ociedade
civil no seu conjunto. O Ministro conclamou a sociedade civil
e é ela que vai coordenar o plano, no qual o Governo entrará
com todas as suas forças.
Permite~ me V. Ex' um aparte?
O SR. PEDRO SIMIJN- Com o maior prazer.
O Sr. João Calmon- Eminente Senador, a CIA, como
todos nós sabt!mos, é uma agência do governo americano
cujas observações normalmente não são divulgadas. Chego
a pôr em dúvída a veracidade dessas informações, porque
apesar de o Brasil viver uma grave crise, é, incontestavelmente, urna crise herdada e não gerada pelo Governo Itamar
Francõ. Dispomos ainda de instrumentos para supera:r nõssas
dificuldades. O Senador Eduardo Suplicy apresentou um Progama de B.(!nda Mínima. O Presidente da República colocou
à frente do_Ministl!rio da Fazenda um notável homem público
que tomou a iniciativa do mais alto mérito, qtie foi a criação
no Senado, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre

O Sr. João Calmou -
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a evasão fiscal. Estão aí os íngredientes capazes de evitar
uma convulsão sociaL
O Ministro_ da Fazenda vai ser convidado para prestar
depoimento, porque agora não se trata mais da pregação de
um Senador, mas da palavra de um Ministro da Fazenda que
tem todos os instrumentOs para, a curto prazo ou a rilédio
prazo, realizar uma revolução fiscal neste País~ mandando
para a cadeia. sumariamente, os sonegadores de impostos.
Não creio, nobre Senador Pedro Simon, que o Brasil esteja
à beira do abismo, porque eu, que já não sou jovem, desde
a minha remota infância, ouço dizer que o País está à beira
do abismo.
Creio-que um- rr{utirão naciOnal, com a colaboração de
todos os setores.da sociedade e da classe política, venceremos
as dificuldades. Fernando Henrique Cardoso teve oportunidade de declarar, mais de uma vez, que o Esta.do mais importante da Federação tem um índice de sonegação de impostos_
tão elevado que o seu total é um pouco superior ao Orçamento
Geral da República. O projeto do IPMF ainda está tramitando
na Câmara dos Deputados. Acredito que o novo Ministro
da Faunda, que-já foi homenag~ado até mesmo pelo nosso
eminente colega Eduardo Suplicy, tem condições de desenca~
dear.o combate à sonegação de impostos. Coin esse dinheiro
S. Ex• poderá ajudar a financiar a cruzada~ que está sendo
apoiada pelo Presidente Itamar Franco, contra a fome, a po~
breza e a miséria, procurando transformar em realidade o
projeto ambicioso do nobre Senador Eduardo Suplicy, que
tem como ob jetivo garantir a todos os brasileiros uma renda
mínima.

q SR. PEDRO SIMON -Agradeço o aparte de V. Ex•
E muito oportuna a sua manifestação. Na verdade, foi
o Senador Fernando Henrique Cardoso que pediu uma CPI
para investigar a sonegação de impostos, comissão que tem
em V. EX'1 e no Senador Ronan Tito dois baluartes que a
estão levando adiante. E ela já tem um imenso dossiê. E
o que deve ser_ feito - eu mesmo o farei - é levá-lo ao
Ministro Fernando Henrique Cardoso, que deve convocar.
com a maior urgência, uma reunião com- os ínembros da referida Comissão para fazer um levantamento da situação. Se
S. Ex'', corno Senador, teve a idéia, se os Senadores estão
levando adiante os estudos que estão sendo feitos, se há ele~
mentes, o Ministro da Fazenda tem- tudo para concretizar
e executar a sua tare_fa.
Também tem razão V_. Ex" quando fala do projeto do
-SenadOr Eduardo Suplicy. Nós o aprovamos, se não me engano, por unanimidade, no Senado. E um projeto que, à primei~
ravista, parece meio ambicioso, Irieio utópicO, meio fofa do
real, mas, na verdade .. como-diz o Senador Eduardo Suplicy,
o que aquele projeto propõe é melhor do que termos 500
projetas, como a LBA, as bolsas de estudos, as merendas
etc. Com projetas dessa natureza, não sabemos quanto se
perde no caminho, nem quanto chega à base, quanto o operá~
rio, o menor abandonado, a pessoa necessitada recebe. Pelo
projeto do Senador Suplicy_. vai r~ceber realme_nte o mais
necessitado, e não será caridade, a pessoa não deverá nada
a ninguém, e não haverá intermedi~rio.
Acho gue as duas questões são realmente da maior impor~
tãncia, mas o que quero salientar aqui- c V. Ex~ tambt!m
chama a atenção para esse detalhe - é que a CJA quando
toma providências, ficamos sabendo depois. Por isso é de
se estranhar muito a manchete e a notícia de O Globo. Mesmo
estranhando, acho que deve ser muito importante nos compe-
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netrarmos da responsabilidade, da obrigação que temos de
_
levar t!ste País adiante.
Reparem V. Ex·'S- Coh:lo ·as coisas -acontecéffi_i_~deteiinl~
namos o impeachment do Presidente Collor; e, na Venezuela,
a Suprema Corte e o- Senado repetem o exemplo brasileirO
e afastam o Presidente também por corrupção. Trata-se de
algo que nunca tinha acontecido na história da América Latina
c ocorreu aqui e, tamhém. logo ali na Venciiletã-pelo mesmo
~-

.
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cupa com esse problema, que se angustia com essa questão,
ao mesmo tempo em que convoca tod~ a_sociedade para debater o assunto. Será que nessa hora em_ que ternos um Presidcnt~
da RepúbliCa preocupado com essa questão vamos colocar
o sistema, o regime. em conflito, o que poderá levar à queda
do Presidente?
Parece-me ilógica a manchete.
O Sr. Eduardo Suplicy-Estará V. Ex~ sempre me encontrando na def~sa da democrãcia ·e-da normalidade democrá~
tica, inclusive no que diz respeito ao mandato do Presidente
ltamar Franco, especialmente na medida em que Sua Excelência trabalhar para a construção do Brasil novo, de que
precisamos, e colocar detivamente toda ~ e~ergia na guerra
contra a fome e a pobreza.

É melhor que aconteça o afaS:talneTlto de _che(c!:i de governo do que golpes: golpe militar no Brasil, no CKHe, na Argentina, no Uruguai, na América Latina. Atualmente, estamos
vivendo uma hora de democracia na América- Lãtiria,- Lima
hora de afirmação. E causa-nos pena, causa-nos dÓ ci.uandO,
de rep-ente, vemos cm mancht:tes, em editoriais, erri- jOrnais
afirmat1vas com saifdade do tempo da ditadura, achando que
O SR. PEDRO SIMON -Agradeço a V. Ex• o aparte.
o Bra~il não tem condições_de viver em democracia, como--0
Si. Mário CoV-as- Senador Pedro Sinion, V. Ex·'
se os fatos que c:-;tão acontecendo sejain dccarr.êncl~ de hoje
permite~me um aparte?
termos demoCracia, o que não tínhamos, obviamente, durante
OSR. PEDRO SIMON- Com prazer, ouço V. Ex•
o regime Inilitar.
O que ocorre hoje - parece-m!! - é que a ·Jmpretlsa
publica tudo o que acon_tece. Hoje, os jornais têm-o direito
O Sr. Mário Covas- Senador Pedro Simon, algumas
de informar, de orientar sobre 9 que ocorre, -e há um grande
questões ligadas a essa noticia são quase incompreensíveis.
debate. Estainosaprendendo a conviver com q regime demoO jornal O Globo de hoje diz:
crático; o Congresso Nacional_, que viveu um longo período
"A situação política e económica do Brasil estaria preocucoonestando porque não podia decidir, tem que aprender a
pando tanto o recém-empossado governo democrata dos Esta~
decidir, a votar c a assumir a responsabilidade das suas_ decidos Unidos, que a CIA se deu ao trabalho de fazer ontem
sões. Mas daí a alguns dizerem que têm saudades do regime
uma "reunião- de avaliação espeCial" de seis horas sobre o'"
de força c imaginarem sua volta, dando a entender que o
País."
"Segundo uma alta fonte americana" - é a primeira
regirn~ dem9çrª~~cq_ é_ 1:1m re,gi111e com· 9 qual não podemos
conviver, vamos devagar! -- - --- ----- vez que vejo urna reünião da CIA, ao final. ser traduzida
Penso que o Presidente Itamar Franco é um homem de
por um observador-, "a CIA acredita que existe úm cliffia
bem. digno, honrado, bem-intencionado. Podemos te_r as nosde insatisfação geral no País que está se transformando. aos
p-ou-cos. numa ""sítuação de intolerância". A CJA prevê, que
sas divergências, é possível que sim. Há lideranças que não
admitem o linguajar do Presidente c acham que Sua _Excese a situação continuar como está, haverá uma desestabilização
política e social deniro de seis meses. Ninguém, exceto- os
lência está muito preocupado com a fome e e-oro os problemas
agentes da CIA, sabe que critérios foram adotados na avaliasociais e que essas não são questões para o· Presidente da
República. Mas, o Presidente Itamar Franco é um homem
ção, que informações foram consideradaS e de onde os dados
que merece_ a nossa confiança.
sobre o Brasil foram retirados, além da leitura dos jornais."
Como é que iSSo vai se dar?
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ u~ aparte?
"Numa visão apocalíptica da situação brasileira. ôs agen~
O SR. PEDRO SIMON - Pois não.
tes concluíram que a instabilidade se manifestaria através de
saques a supermercados, aumento de falência de empresas
O Sr. Eduardo Suplicy - Avalio que o importante é
e o-início de demissões nas companhias multinacionais."
o Líder do Governo Itamar Franco estar, no momento, dizenSegundo a CIA, crise só existe quando há demissão nas
do da real neC~::ssidade de efetivament~ m9yernios~ ~ Nação
multinacíonais. Quando há demissões nas empresas brasileiras
na direçã'o do combªtc à.. fome e à_ miséria. Não é piiciso
isso não representa nenhum tipo de crise.
que a ClA esteja nos advertindo sobre isso. Os dados do
·~Analistas da CJA e do Conselho de Segurança Nacional,
IBGE denotam que o número de pessoas em -condição de
da Casa Branca, participaram da reunião. Depois da '"análise
pobreza no Brasil aumentou: em 1980 eram 50 milhõesj em
de conjuntura" dos agentes americanos, o Brasil passou a
1990 são 60 milhõ~s.
·
· · ·
um estágio de early warning, expressão utilizada para classiO SR. PEDRO SIMON -Dos anos 80 até hoje houve
ficar países que devem passar a se"r monitorados com ~maior
esse aumento.
atenção. Trata-se de um sinal de "'advertência inicial".
"A possibilidade de o Presidente Itamar Fr':lnCo nã_Q che~
O Sr. Eduardo Suplicy- Certo, de_ 1980 para cá aumengar ao final do mandato foi classifiCada Como "plãüSíVel" pelos
tou significativamente o número de pessoas em estado de
arialistas que enquadraram o país "de acordo coq1 co plano
pobreza.
"B".
O SR. PEDRO SIMON - E não de janeiro para câ.
Ninguém sabe o que é o plano "'B", mas aparentemente
O Sr. Eduardo Suplicy- Exato.
estamos neste plano, ou seja, "vão ser estudadas alternativas
caso -o -presidente verrha--a-:.-er -substituído".
O SR. PEDRO SIMON - Então, não é o Presidente
O Presidente no Brasil será substituído, não_ \lá_ª- menor
ItamJ.r_ f·'r"úncQ _o re-sponsável por essa Situação. Entretanto,
dúvida! No final de seu mandato, haverá eleição e o ~residente
Su3_Escelência é q- primeiro Presidente_ da República que
setá substituído. "É preciso começarmos, desde já, ;,t estudar
as~ume a responsabilidade sobre essas· pessoas, que se preo-
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as alternativas nascidas dessa substituição". Engraçado, el<!s
afastam a pOS$ibilidade de golpe militar.
.. A análise do comportamento dos militares ocupou duas
horas da reunião."
A reunião foí dividida em témpos para cada assunto.
QUem ãSsistiu essa reunião, marcou com muita clareza como
foi fefto isso.
"Chegou-se a um cenário específico: não haveria grandes
reclamações ou protestos~ tanto no Brasil quanto no exiirior,
se houvesse um contrapeso militar no Govd•no."
Segundo a notícia" ~odos os problemas do ponto de vista
político estariam rcsolvidus se "uma ncgoci~ç~o fiz~ss~ C 0.m
que dois ou tres "ministérios civis" passassem a ser ocupados
por militares".
____ -- ·
.. ·
"Ao comentar essa situação, um dos 3ilalistas disse:
- É preciso haver um contrapeso conservador desse
tipo pois se o barco continuar no rumo atual poderá bater
nas rochas ..,
Aí vem a increpação. O que está acontecendo nasce do
fato de o Governo ser progressista demais c, segundo a ma.nchete, precisa haver· um contrapeso conservador_.
Segue, uma análise a respeito das qualificações do Minis~
tro José Aparecido e. do Ministro da Fazenda, Fernando He_n_~
rique Cardoso. Certamente se superpôs a outras avaliações
feitas, por exemplo, a procuradores, nos Estados Unidos.
Enfim, a CJA serve a um governo estrangeiro, e não nos
cabe determinar o que ela faz.
Em primeiro lugar, ess.c assunto se tornar público através
de alguém que participou da reunião é, no mínimo, estranho.
Em segundo lugar, embora concorde com a avaliação de que
neste País não há a menor possibilidade de um golpe militar
- e não há mesmo - está cheio de gente que não aceita
que os militares tratem dos seus problemas profissionalmente,
e quer sempre convocá-los para um debate político. Não ficam
satisfeitos_quando os militares estão cumprindo o seu papel,
a sua tarefa. Mas acho que não há a menor pos_sibilidade
de isso acontecer no Brasil hoje, nem acho que a solução
para esses problemas seja fazer alguém ocupar cargos minbteriais por usar farda ou gravata. Não é isso. que vai solucionar
as dificuldades_ que temos.
No firial da notícia, há uma análise que me parece muito
estranha:
"A CIA acha que a democracia no país - isto é; no:
Brasil--, assim como em outros :Países latino-americanos,
está em uma transição cm que "a velha guarda não abre
mão de seus postos e posições". __
_ __
Confesso que não tenho idéia de que__"velha_ guarda··
a referência pretende citar, no caso brasileiro. O que seria_
isso?_ Seriam políticos de mais idade? Aí já começaria a ficar
ofendido. Quem é a "velha guarda" que no Brasil não quer
ceder postos e posições? Que "velha guarda" precisa ser substituída?
1

O SR. PEDRO SIMON- E a democracia está em transição para o ·quê?
O Sr. Mário Covas
Ora, no final, se todo esse
estudo nasce de uma preocupação com a situação econômica
no Brasíl, seria interessante se os Estados Unidos suspendessem as ·sanções que acaba de aplicar ao Brasil, cm face
da perspe-ctiva de que um projeto sobre patentes, que está
tramitando no Congresso Nacional, seja aprovado sem a qualificação qUe dele se espera. Seria interessante .que se contribuísse para a súlução desse problema, reconhecido por todos,
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inclusive pelo Governo. O Governo -lia ontem uma reportagem - comett.!u um erro: o de considerar que a situação
social é um prohlema mais grave do que a inflação. O lJU~
mostra que a sua preo(:upação com a fome, com a miséria.
com a convulsão social - qu~ .i~ t'Xiste hoje, pois a fomç
é .uma convulsão social - não precisa se exteriorizar cm saques. Um governo que se pr!.!ocupa e que monta cm cima
disso uma verlente cujo ohjetivo é_c.ombuter a fome c a misé.ria
e::.tá cxatamente na linha de ofert:cer resistência a isso. Surpreendo-me realmente, mas. pelo menos, tenho um alento:
se hâ essa preocupação com o cconômico, com a situação
social no Pals, sem _dúvida nenhuma as medidas serão menos
reuniõe::. da CIA e mais medida..'> que possam contribuir para
qmLa solução apareça.
" "O SR. PEDRO SIMON - Agradeço muito a exposição
feliZ e oportuna 'do Líder Mário Covas. S. Ex" ficou tão surpre~
so corno eu e_ como qualquer cidadão que lesse a matéri:.l.
O Senador Mário Covas se antecipou. mas esse final realmente
chama a atcnçãb: o que querem dizer essas aspas? Significam
que é um documento'! Aliás. acho que o _correspondente Josê
Meireles Passo~ deverá esclarecer isso. E um documento que
ele pegou, no- quãl Gonstam essas aspas? Ou é a declaração
de alguém que participou da re-união e deu a notícia. colocada
entre aspas? Reparem que. de repente, sem mais nem menos.
.abre-se as aspas· e vem essa informação. Realmente h<i u!ll
documento que faz tais afirmaçôe.:>~' A reunião cuncluiu dizendo- tudo isso, ou- um cidadão que dda part1cipuu transmitiu
a notfcia a um jbrnali~ta de~sa mBneira?
"A democracia no país- assim como cm outros palst.'s
latino-americanos - está num período de transição". Transição para o quê? Penso que no Brasil, Paraguai. Chile, Argentina, Uruguai e Bqlíviaa transição está se dando para a normalidade total, porém, pelo que diz a CIA.- está num_período
de transição em que "a velha guarda não abre mão dos seus
postos e posições':. Quem é es5-a _velha guarda? São os interesses econômicos'l Os grupos sociais? Os grupos empresariais? Os militares encastelados? São grupos das. multinacionais? Quem é esse pessoal?
O Sr. Mário COvas- Piqr, podem ser o~ idosos. (Risos.)
O SR. PEDRO SIMON -Realmente. ê uma_afirmativa
que nos chama a atenção. O Sr. Elcio Alvares- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Concedo, com prazer. o aparte
ao nobre Líder Elcio Alvares.
O Sr. Elcio Alvares- A notkia de O Globo, reportando,
evidentemente, uma informação prO\'inda da CJA, ou de alguém ligado à CIA. tem de ser ex~-~ulinada dentro da rt:a!idade
que estamos vivendo e, de início, merece repúdio, porque
oS Estados Unidos não têm siçl_o muito felizes; inclusive no
seu relacionamento com outrús povos, vivendo, no momento.
uma situação ihteíria muito crítica. Temos tido oportunidade
de verificar, através dos documentários e dos noticiários. um
clima de_ guerra civil dentro do país. Recentemente, tivemos
OpOrtUnidade de assistir àquele conflito racial. cm Los Angeles, algo muito sérío. Hâ também um outro aspecto importante
que eu gostaria de colocar: essa notícia pode ser apenas mais
uma, dentro do vasto noticiário que temos, mas é preocupante
a campanha qw: pode estar sendo montada. E aí 41 clas:-:.e
política. principalmentt: o c~mgn~·.;so. tem qut: reagir com esse
vigor que o Líder Pedro-simon está d~.::monstr<.~JH.lo. neste
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instante, porque há uma campanha permanente contra o Congresso. Se alguém não quer democracia, a primeira coisa a
fazer _é exatamcntc desmoralizar a Casa que representa o pensamento di! todos os brasileiros maiS-ain-da, o pensamento
dos Estados brasileiros. Tenho assistido, muito _insistcntcmen;
te, a essa campanha de desmoraHzãção. AsS:lsU.recentemente
a um filme americano, na Rede __ Globo de .t!!levisão - um
desses enlatados americanos - ortde dois meninos con_versavam. Um dos meninos falou, em determinado momento,
que o seu pai era um homem trabalhador e _que o pai do
outro não, pois era político. Até dei o desc_o_nto,_por conta
do tradutor, mas fiquei estarrecido. Ou este era _o text~ orig!na1
-o que não acredito-, tendencionado para cá. ou, realmente, a campanha de má-vontade com o Congresso "é :muito
seria. Vamos nos preparar agora para a revisão constitucional.
O assunto está sendo muito falado, mas ~ah~~z esteja sendo
examinado muito r3pidamente; ninguém es_tá s~ aprofundando
muito nesse ponto, que consi.dero fundamental. Há muito
interesse em conflito dentro da revisão consütuciona_l. O Brasil
vive, agora, com o Governo 'liam ar Franco,~urita fase de normalidade. Mas tivemos momentos difíceis. O {enõmen,o Fernando Collor de MeHo, se alguém pre...:;supunha que não deixasse conseqüência, seria ingênuo, um jejuno em rhatêria de
análise política. Com a saída de um Presíden(e - a CIA
precisa examinar isso também- demos u~a lição de democracia. Em outros países, o Presidente Sill)pl~smente fecllou
o Congresso. Isso aconteceu recen_tei:nen,te, ~qui mes_~9·_ na
América. No _Brasil, no momento em que tqÇos sentiram que
o Presidente não tinha a estima, o apreço desta Nação, o
povo foi à rua. Encontramos uma solução de!Uocrática. ~-ena
dor Pedro Simon, tenho reiterado publicamente: o apoiO ao
Presidente Itamar Franco não é um gesto_ çie simpatia partidâria, mas o apoio de tOdoS -os brãsileirOs-_que têm noção
do momento que estamos vivendo, um momento pós-governo
do Pre!;idente Fernando Collor de Mello.. E nós, qtie detemos
n mandato, que somos Senadores c Deputad-os Federais, -temos a obrigação de dar solidariedade e d_t;; nos_ colocarmos
na posição, quando necessáriO for, de c~íticos COI!struti~os.
O que não podemos é fazer co_m que os.ple1t0s e as pretcnsoes,
principalmente a nível partidário, inviabili~em o Governo no
sentido da governabilidade. Tenho certe;za absoluta de que
estamos cm uma fase de democracia, Com antpla liberdade
de imprensa, uma das características do sis't~t}la democrátiço.
Quem quer acabar com a democracia, alél_ll 9e fechar o, ~on
gresso, tem de tornar silenciosos os veículos de comuriicãção.
Estam-os vivendo un:ia fase mUito parecida com aquele período
pós-revolução de Portugal,_ quando todos- tiveram liberdade
de falar amplamente e fazer os seus com~qt~rios.-Dentro dessa
notícia rderente à CIA, temos que fazer alguma reflexão:
a 'notícia, evidentemente, representa umã ~Valiação destoante
da realidade que estamos vivendo aqui no Brasil, mas, de
uma forma ou de outra, há medidas importantes que o Governo está mandando para Congresso; devemQS votá-Jas e
dar o instrumental necessário para que o Presidente Itamªr
Franco possa trabalhar em paz e com tra-Oqiiilidade. Temos
que ficar atentos. O discurso de V. Ex• faz uma colocação,
dentro do seu estilo de oiatória caracteríStica, esse sistema
de pergunta c de resposta. Ele é muito claro. A intervenção
do Senador Mário Covas, lendo e dissecando totalmente a
notícia, traduz bem a realidade, de acordO çom esSe panorama
que estamos vivendo_no Congresso. Tenfià ditO publicamente,
não escondo, que a preocu{:>açáo- é com_ O quadro político.
O Presidente Itamar Franco tem que compor a força de apoio
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político no Congresso. Mas ísso nem de leve represe~ta o
estremecimento de uma democracia que aprendemos a esnmar
através dos tempos e pela quaL temQs l.utado. Solidarizo-me
com V. Ex·: neste momento. Quero deixar d?ro o meu apoio,
como Senador, ao Governo Itamar- Franco, que tem, acima
de tudo, a vbão imensa da governabiiidade. Ternos a certeza
de que somos aqui. de uma forma ou de outra, r_esponsáveis
pe1a prática do sistema democrático.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o oportuno aparte
de V. Ex"', que muito bc::m sintetizou o final do meu pronunciamento.
--.Se tivéssenios algüffia-dúvida de qué deve haver o grande
entendimento nadonal Ila hora que estain'oS \·ive-tj:do, a r,:sposta seria que o PrcsidE:ntc Itamar Franco foi colocado na Prc:sidê_ncü~ da República- por Um rilO'-·im:ento do qual não participou, a sociedade brasileira foi-às ruas, f!tOVimentou a Câmara
e o Senado, e o Presidente Itamar Franco está lá.
O seu governo possui a representatividade dessas forças.
Críticas? Erros? É provável que sim, que o Presidente Itamar
Franco nãO Satisfaça a ·a ou ti, ou a tal partido, é provável
que sim. O Presidente diz- e eu gostaria que discutíssemos
esta questão- que devemos estimular a pro~uç:ão dqs produtos básicos de alimentação popular que, ao invés de dar força
somente aos produtos agrícolas destinados à exportação, o
seu governo vai incentivar a produção de arroz, feijão, milho
e mandioca.
Alguém é contra Isso. seja do PT, do PSDB. do PMDB,
do PC. ou seja de qualquer outro partido? Parece-me qu('
não hâ cunho ideológico na racionalidade desse argumento.
Será que algum partido. ideologicamente, é contrário a qu.!
se faça um plano que rl.!úna o conjunto de toda a sociedade
para diminuir o problema da fome? Será que algum particlo
ê contrário a um esquema de co11strução de casas populan~s
e de estradas, que dá mão-de-obra, diminuí a recessão, que
é a maneira de estimular a queda da recessão, numa fotYna
ConstrutiVa de rcspo!:>ta mais imediata?
E se alguém for co_ntrário a tudo isso que apresente uma
emenda, venha a esta tribunã e diga: •'Olh~, eu acho que
o problema da fome não é por aí. Anulem -esse pró-grama
e substituam por este, que é mais importante'~. Ou então:
«Acho que o problema dos produto:-, básicos de alim_entaçG.o
não é o mais importante. retirem esse programa, p_orqu~· apresentarei um outro que o substitua".
Sr. Presidente, estamos· viv~ndo momentos em qnc não
~-interessa o nosso penSamento: Não intereSSa se a·eandiUatura
é do Lula, do PT, ou do-Brizola, do PDT. ou do Maluf,
do PP. Seja qual for a candidatura, seja qual for o futuro.
seja qual for a ideologia, não temús por que não estarmos
juntos n·este momento. Se não estivermos nesta ho_ra par_a
fazermos a travessia, pode acontecer o que eStão querendo:
o colapso no âmbito da economia. da sociedade brasileira.
da organização deste País.
Creio que a manchete, o estilo, a torcida. a maldição,
ou a praga que estão querendO jogar ·sobre o_ Brasil deve
alertar, quer a grande imprensa nacional, quer a classe política.
quer os empresárioS, quer-o conjunto da socied~de .. T~m?s
que vencer esses obstáculos. Não se trata de reduz1_r a mtlaç~o
a zero, nem de acabar com a fome, nem de uma explmao
de dese:Õ.volviffiento, m·as sim de vencer etapas que sejam
suportáveis," pa-ra que a situação do povo brasileiro po"isa se
normalizar, voltar a uma calma relativa em que-se possa ter
o direito de ter esperança. E que uma· manchete como esta
nos alerte para essa situação!
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Lembro-me muito de 1964, quando I!U era um estudante
de faculdade. Naquda época. pensávamos que estávamos salvando o Brasil. Andávamos pelas ruas certos de que as reformas de base, de estrutura, eram a coisa mais fantástíca c
que, com elas, o Brasil muda~ia o ·seu rumo e atingiria o
seu desenvolvimento. No entanto, não aconteceu exatamente
isso. Qu.ando imãginâv::úriOS-'que-cstávamos na plenitude democrática, caímos no vazio do regime da força.
_
Isso deve nos chamar a atenção~ Não temos o direito
de seguir os mesmos caminhos, cometendo os mesmos equívocos[ Temos a obrigação de nos prevenir. Vamos salvar a democracia e a normalidade e dar força às instituições, ao Tribunal
de Justiça, ao Congresso Nacional, ao Presidente ~a Repú~
blícat Vamos re5peitar as críticas da imprensa ao Congresso.
Se há corrupção c erros, que a impre-nsa os aponte, não com
o objetivo de esmagar ou de esvaziar mas, sim, de colaborar.

O sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Pedro Simon,
permite V. Ex·' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com muito prazer, nobre Sena~
dor.
O Sr. Garibaldi Ah'es Filho ---senador Pedro Simon,
estou achando estranha a divulgação da reunião da CIA. A
meu ver, a forma como fói divulgada constitui uma interfe~
rência do governo de um país sobre os negócios de outro
país. Ê ba~tante es~anho c até desrespeitoso._Não sei se caberia uma providência do Governo brasileiro. A meu ver, a
divulgação dessas análises agride o nosso País. Recentemente,
o ex-Presidente GeOrge Bush esteve. no Brasil -:- inclusive
é a segunda visita que faz aõ Brasil depois de deixai- o governo
americano - e se absteve de fazer qualquer comentário
a respeito da situação interna-do País. Agora, vem uma agência
do governo americano e deixa vazar comentár~oS desPrimo:
rosos acerca da situação do País. f muito estranho.
O SR. PEDRO SIMON- Tem razão V. Ex•. é muito
estranho. Contudo, comO já diSse o S.enador-Mário Covas,
sabemos que a CIA age assim. Eles entram nessas questões,
às vezes com interferênCia. Não quero falar, por amor de
Deus! Mas dizia-se que em 1964 havia navios na costa. Argu~
mentou-se que na Gú1ana estão sendo feitas experiências.
Mas, na verdade, é estranho.
É muito importante a responsabilidade do Çongresso para
evitar que essas condições se criem cm nosso País. A fórmula
-volto a repetir- é termos a obrigação, o mesmo entendimento que tivemos para ilfast~r o Presidente Collor, a mesma
competência-para passar por ciniil-de-35- milhões de braSileiros
que votaram no Sr. Collor. Temos a obrigação çie ericonÚar
condições para a transiç_ão até que o novo Presidente da Repú~
blica seja eleito pelo voto popular. Essa é a nossa responsa~
bilidade,_ esse é o nosso compromisso.
Muito obrigado. Peço desculpas ao Senador Ruy Bacelar
pelo afastamento do seu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao Senador Ruy Bacelar.
OSR. RUY BACELAR (PMDB -BA. Pronuncia o seouinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabam;'s de
ouvir o eloqüente discurso do Senador Pedro Simon, Líder do
Governo nesta Casa, abordando um tema muito importarlte.
De imediato, tem o nosso repúdio a nota da CJA, Agência
de Inteligência dos Estados Unidos.
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S. Ex• aborda também questão de bastante rdevância.
a ação do Governo Itamar Franco, ao voltar suas vistas para
um programa visando a incrementar a produção de produtos
básicos, aqueles que dizem respeito à alimentação do povo
brasiteiro. O plano dá ênfase à produção de milho, fe-ij<10,
arroz. mandioCa e farinha.
Sr. Presidenle, o nosso pronunciamento é a respeito da
agricultura. É bom que se diga que todos os Chefes de Governo inserem o desenvolvimento da agricultura entre as suas
ações de máxima prioridade. Não obstante, passa o tempo
e se sucedem as administrações, permanecendo apenas a intenção, sem ser superada a imobilidade das prescrições habituais.
Dessa forma. o setor primário da eCOnomia. que deve em
tese alimentar 150 milhões de brasileiros, continua produzindo
aquém de sua proclamada potencialidade.
Esperamos, Sr. Presidente, que os propósitos do atual
Presidente da República, Itamar Franco, não sejam somente
boas intenções e surtam os efeitos que todos desejamos. no
sentido de que possamos produzir mais para que esta não
seja uma Nação de famintos.
Assim, Sr. Presidente, tornam~se inúteis e inócuos o~
planos de governo e as repetidas orit:ntações. O quadro. em
grande parte, pode ser atribuído à problemátiL-a do crédito
rural- desafio permanente às autoridades da área económica
e aos cond 1Jtores da política desenvolvimentista de nossa agro~
pecuária. ConStitui fato inconteste que as linhas de finàllciarnento, existentes no sistema de crédito rural, são de custo
extremamente alto para o agricultor.
A rentabilídaçie média da maioria das cultura~ e criaçóes
não é compatível com os elevados encargos financeiros dos
empréstimos. os· prOdutores, em sua grande maioria. ficam
proibidos de, sequer, tentar comprometer-se financeiramente.
---·· Seri:J. ó aparte desses recursos, que se somariam ao capital
próprio aplicadO na produção, os agricultores e criadores ohrigam~se a manter, ou mesmo a diminuir, a área cultivada ou
a quantidade de animais, e a reduzir o nível de tecnologia
e·mptegada. Cada vez produzindo menos. o homem do campo.
em breve período de acumulação de perdas, terá consumido
todo o seu investimento.
Noutro extremo, o produtor passa a contrair empréstimo:;
cada vez maiores, vislumbrando, com isso, destinar parte do
.crédito para o pagamento de dividas anteriores e empregar
o saldo eventual em novos empreendimentos. A médio prazo.
acaba intimado a honrar as garantias de tomador. entregando
ao credor, em face de absoluta incapacidade de pagamento.
a safra, as máquinas, as instalações e até mesmo a propriedade.
Na esteira da crise surgem até aproveitadores que, a pretexto
das dificuldades do segmento, se recusam a honrar suas. obriga~
ções,,mesmo podendo fazê-lo.
E óbvio que, na ponta do crédito, a inadimplência exaure
o fundo de recursos para novas operações, em conseqüêncía
do desfalque havido no retorno programado. Inviabilizada,
portanto, a capacidade de conce:íosão de financiamento~. a
saída, em geral, consiste no apelo à autoridade pública para
que injete no setor os escassos recursos do Tesouro. e assim
se restabeleça a continuidade funcional do sistema.
- Recente estudo, divulgado pel_(l Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo, conclui que a inadequação do crédito rural às suas verdadeiras necessidades é
dos mais graves problemas enfrentados pelo setor. Sobretudo,
nos aspectos concernentes às condições de operação e à relevância dessa área produtiva, em geral, não há sintonia entre
a oferta e a demanda do crédito agrícola.
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dos custos de -Pr~duçâo e para- a rédu.ção da ·capacidade produHá motivo, como se vê, para o quadro de.sfavoráv_el:
tiva. ,
o tot<ll de (.:r0ditus à dispo~ição da agricultura soma hoje entre
US$ 5.5 a 6 bilhões. contra ceica deUS$ 20-bilhões. hã âez
_. . Portanto, conjugados os fatores do alto custo do crédito
anos. Ainda assim, não há d~mUnda pàf~(OS ieCUi'sõS"(Jue ~-e tiOS bàtxos_pr'e'çOS--dos produtos agrftolas, é possível entender
sobram nos estahdecimcrifns bancários.
as ra:z6es que levaram a agrOpecuária na<::ional a_ sofrer perdas
Os produtores têm med(.l de contrail- cr:nPfCSiJriiOs-.- ã Vista · que_ se estimam ·em cento e noVCrha milhões de dólares de
·· '
do exemplo de milhares de agrlcultorcs que-, ·nos úliTmõ-sanos:, -suã renda anual.
foram obrigado~ a ,,...nder as sua--; propriedadeS, a fim de ·saldar
Adverte o.estudo que, devenâO·a área financeira-fomenas c.Hvidas rurais que contraíram. São as Vitimas da TR, do
tar a produção - e não ser algoz do produtor rural - não
cabe aos bancos ficarem brigando na Justiça com o agricultor
BTN e de outros indcxaJorçs finl,lnceiros,_çi_~~~exercem função
pen crsa n:.1 nossa agriculti.mL
· ' · _ ---· Üiâ.diinp(ente e siril investirem na produção agrícola, obtendo
·tom ·tsso a melhoría da atuação da indústria, do comércio,
O Sr. Cid Saboia 4c Can;alho - Permit!.!-me '_\r. Ex•
·.dos sÚviços e da f:.conoll).ia em géral. ~
um ap~rt~:'!
. ·É fácil perceber- que esse. c~n"j~-~~o de erros do sistema
O SR. RUY BAC!)I'"-I.R- Tem V. Ex·· o aparte.
_d_c. créçlito rural anula o atrativo -da a_tividade agiopecuária,
()Sr. Cid Sab(1ia de Carvalho- V. Ex'-toca, neste'exàto
seja como opção ·roais acessíve1 pari a retomada do crescimomcntu, no di-:.curso qu-e pronuncia. aqui. e-m-uma da~ quesmento econõmico do País, seja como estratégia governamental
direcionada a com9ater a fome e_os _elev~dos índices de ~nfla
túc~ mais graves do País. que diz re~peito ·ex-alamente àquele
momcntl) em que as entidadt.·~ de cr<.5díto- álcançam efeitos
ção.
ao inverso Jo que s_e.rb a Jc~tínaÇ5.o-ff<ltUi'al de cada-ente ' · Outro efeito, não menos nocivo, das atuais regras de
financeiro; isto é, alg_uém se yak de um empréstimo para
funcionamento Qo crédito agrícqlá, re'sume-se no desestimulo
uma proJução que tl!rmina por fnTo ócõfi'Cf. Oepois." exãtaqUe contagia a imensa maioria_ çlos· i!gricultores. Impossibimente pelo~ acré:;cimós, pelas despesas financeiras. inclusive
litada de prosseguir na ativíd_ade, em troca de um padrão
imposto~ ~obre upcrações financeiras, diverSa'!f~lnctdências
;n:ú.niffiq de sobr~ViVência pessoal ~familiar, toda Uma geração
ocorrcn'tcs, o cidadão, ou a pequena- emptcsa que operou
de novOs agricultores está abandonando o trabalho do campo.
o empn.!stüno termina não podendo saldar· a _dlvida pot f':J:Ita
Essas as considerações que desejávamos expor. para, enda rrodu<;é.lO e, ainda de quebra. Perde a -própria terra. Há
tão, reivindicar-do Governo completa reformulação do sistema
ah!uns meses. tt:nt!.!i uma solução junto ao Banto do Nordeste
de crédito rural) hoje \"igente no País. As novas regras, necesr~~ra um peque-no proprietário do M·up.ictpiOde Lavras da
sariamente, devem prever o subsídio estat3J à. agri"c:ultura,
Mangabcira. Ek pedira um empréstimo· e fora sllrpreCndido
assim como é praticado, com êxito, nos Estados Unidos, na
pela impossibilidade advinda da seca e, c·om.o resultado, sua
Comunidade_ Econõ'mica Euró:Pé'ia, na Austrália_ e no Japão,
pmprkda(,h! não yale nem o d0bito. O dirihdro que· 'pediu
abandonando-se $:!e :v.ez a concei~q3;çã2 neólibcral, qUe o conc-mprcst~ld~~ era, de_ çerto mollo.jnSignificapte,·mas, devida- __
dena. sob o vazio argumento de que "o meic3:06- cuida de
m~ntl.' corngido, vak· algumas vCzcs a propriedade do dev_ctudo".
- - dor. a propriedade da pessoa inadimplente. Veja que o discurSerá, também, a oportUnidade propícia ao estudo para
~o <.h.' V. Ex· fere _uma qu~stüo da maior gravidade e clama
concessão de uma anistiá_parcial ou total dos débitos, zerando
por uma ~o\uç:.:io a ser adotada, quando_ formos estabelecer _todas as contas do sistema de créclito rural, adotando-se, a
o siskma fin~mceiro n~lcional. para te"rffioÇc-rTIThos e::.peciais,
partir dai, rigoroSas sanções à malversaçã_Q_ dos reC~rsoS; de
atentos à letra da Con:-.tituição, critétfos especiais pafa as
modo_ especial os do PROAGRQ. O sistemático .atraso do
l.•.':.lJ'tciras agrícolas dos bancos, notad'!_mente para o-·-sanco
pagamentO das indenizações dCvidas pelo Banco Central aos
Jn Nordeste, ou para outros hanco::.- regionais, -de tal sorte
produtores rurais, em razão do PRO AGRO, resu,lta em prequt:- pt~dir um empréstimO não st:'fa a falênda'total do contrajuízos ao segmento, vez que as ta>;aS de juroS pagas são inferiotuntc d~s~e valor. Quero felicitar V. Ex~ pelo tema que aborda, -res às devidas pelos rurícolas aos agente~ _financeiros. Ao mese momento no Senado Federal. M~ito -obri~ado.
mo tempo, deve-se promoVer a extinçãO de incCntivos fl$cais,
··tais como-os-do FINOR I! do FINAM, que, contrariando
O SR. RllY BACELAR - Agradeço c incorporo o seu
os interesses maiOres da Nação, funCionam basicamente para
aparte ao meu pronuud::nnento. Senador Cid Sabóía de Carvaprover de recursos uma elite parasitária, constit1,1íçl<;~._de grupos
lho. V. Ex' te-m toda razão, o qut: 2-dvim da tc.rra _não--está
empresariais sem qualquer experiência prática na agropecuást:ndo cnnslderado, como ~:stão sendo considerados os recur- ~a.
.
sos ou o dinheiro púhlico.
:
_
-como se sabc,.as admülistraÇ-óes_federais adotaram, em
Prm;~igo, Sr. Presidente. Os produtores tem medO de
maior ou menor gra_u, inúmeros instrunferitos pãra O desenvolcontrair ánp-réstimos, à vista do exemp-fõ de milhares de agrivimento agrícola. Entre eles, a assi<;tencia técriica.e. e::ttensão
cultores, que, nos últimos anos, foram -obrigados a yender
rural, o ensino e a pesquisa, a implantação da infrª-·_estrutura,
~IS suas propriedades p:.uu saldar as-suas-dividas rurais. OUtro
a tributação adequada, o crédito e o seguro rural, além das
fatu ~ignificutivo, revelado pelo estudo, informa- qu·e em 1986
políticas de estabilização de renda, incluindo os preços míni.:
eram ncct:ssárias 247 sacas de feijão para comprar um trator
mos de garantia, os subsídios de preçõs ao produtor e a formade ólt·avalos. Es..~c bem, para serB:dquirido atualmente exigi- __ção de estoques reguladores.
ria nada mais, nada menos, do que 1.445 saças. Isso demonstra
Esses meios, infelizmente, não observaram a prática intea forte deterioração dos preços agrícolas; daí a tão grave süuagrada, deixando, por ísso, de produzir os resultados previstos.
ção por que passa a nossa agricultura.- As máquinas e implementos da maioria dos produtores do Piís estão prestes a - A partir de 1983, adotaram-se·restrições à conceSsão de crédito
rural, levando -a que o total das verbas_~plicad~S no referido
virar sucata, Jiante da impossibilidade de manutenção adequaexercício correspondessem ao concedido em 1974·.
da ou renovação, contribuindo seriamente pára o aumento
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o_s nordestinos. É fundamental que haja uma política agrícola.
Portanto, parabenizo-o por seu pronunciamento. Penso que
o Governo Federal, ao adiar a elaboração de uma política
para a agricultura, estará aumentando o ónus da correção
dessa distorção para resolver o problema dos imigrantes. dos
sertanejos, que partem para a periferia das grandes cidades,
onde o custo para viver-se com o mínimo de dignidade é
muito maior do que o subsídio ã agricultura e os investimentos
necessários a uma infra-estrUtura que permita a fixação do
homem no campo. Parabenizo V. Ex", como nordestino e
como SeQador da República, por esse importante pronunciamento.
O SR. RUY BACELAR- Incorporo, com muita satisfação, o aparte de V. Ex·'. meu nobre colega de Alagoas e
brilhante Senador. V. Exa tem toda razão quando diz ser
necessária uma mudança radical na política de crédito agrícola
do BrasiL
Todos os países subsidiam a sua agricultura, mas o Brasil,
parece-me, quer ser diferente. Em sendo diferente, estamos
criando um segmento social que poderá, amanhã, migrar completamente para os grandes centros, inchando as cidades. Esse
.segm_ento, inclusive, que é um segmento muito produtivo,
de garra, de vontade de crescer, de fazer com que este Brasil
prospere, pode~se transformar num segmento de aventureiros,
de inadimplentes, através dessa política de crédito agrícola
_que, na verdade, é uma mentira no atual BrasiL
--- Daí acreditar e esperar que essa vontade do Presidente
Itamar Franco de_ direcionar o seu Governo para produzir
alimentos básicos não seja Como foi a de outros governos,
apenas uma boa vontade, mas que, de fato, essa sua ação
seja urna realidade e mude completamente a política de crédito
para a agricultura no BrasiL
O Sr. Garibaldi Alves Filho - V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. RUY BACELAR - Com muita honra, eniinente
Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. RUY BACELAR - Com todo o prazer, Senador
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Ruy Bacelar,
Teotónio Vilela Filho.
estou acompanhando atentamente o discurso de V. Ex~ e gosO Sr. Teotônio Vilela Filho- Senador Ruy Bacelar, em
taria apenas de acrescentar um ponto sobre a situação do
primeirO lugar, quero parabenizar o nobre Colega pela relecrédito agrfcola no Nordeste. Venho referir~me à situação
vância do tema que traz à tribuna dq_ Senado Federal. y.
da seca. bem como ao Banco do Brasíl. Hoje, ao solicitar
Exa faz alusão a fatos impOrtantíssimOS na tribuna. As máquium financiamento para viabilizar a sobrevivênCia do seu rebanas dos agricultores brasileiros - como disse V. Ex~ - estão
nho no período de seca, um criador terá que pagar, além
sendo sucateadas. Essa é a grande verdade. Essa é a triste
da correção da poupança, juros de quase 12% ao ano, Súperíor
realidade. não somente do Nordeste - do nosso Nordeste,
à correção cambial. A esse custo, torna-se inviável tomar
que vive uma seca sem precedentes nos últimos 80 anos -- qualquer tipo de empréstimo. Esse o aparte que faço ao abranmas também aqui do cerrado e do Sul do País. Não é privilégio
gente pronunciamento de V. Ex~ sobre a situação da nossa
de nenhuma região em partiCUlar esse abandono que a agriculagropecuária.
tura vem sofrendo. Ao ler uma revista européia recentemente
O SR. RUY BACELAR- Agradeço e incorporo o aparte
deparei-me com um número impressionante: o subsídio à agride V. Ex• ao meu modesto discurso, nobre Senador Garibaldi
cultura na Comunidade Comum Européia e nos Estados UniAlves Filho. V. Ex' tem toda razão, mas o problema não
dos, no ano de 1992, foi -da ordem de 150 bilhões de dólares.
é só do Nordeste, é de todo o Brasil.
Não há a menor possibilidade de modificar o quadro terrível
de abandono à agricultura brasileira, se o Governo n:ão prograO Sr. Ney Maranhão- V. Ex•.< me permite um aparte?
mar, como prega V. Ex~ em seu discurso, uma política ag~fcola,
O SR. RUY BACELAR - Ouço V. Ex", Senador Ney
dirigindo a produção com incentivos, através de subsídios.
Maranhão.
Ess.a é urna política adotada em todo o mundo. Se o Brasil
não seguir o exemplo dos outros_países, corremos _o risco
O Sr. Ney Maranhão- Senador Ruy Bacelar, ouvi os
de que se agrave mais ainda o quadro que hoje presenciamos
apanes de todos os companheiros, que se solidarizaram com
de inte"ifO abandono da agricultura em um País onde cidadãos
tão importante pronunciamento. Gostaria de acrescentar que
o únjco país que, ainda hoje, mantém um partido comunista
morrem de fome, como ocorre no Estado de V~ Ex~ e no
meu Estado tam~ém, com esta s_eca que tanto tem maltratado forte e que talvez, dentro de mais dez anos, torne-se um
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex" u~ aparte?
O SR. RUY BACELAR- Com prazer Ouço V. EX~
O Sr. Divaldo Suruag_v- V, Ex" aborda um dos problemas mais importantes que a economia brasileira vem enfrentando. Um País de uma extensão continental como o nosso
importando alimentos-é um escárniO, um insUltO à Capacidade
de trabalho do nosso povo. Os países mais ricos do mundo,
ao contrário do que se costuma afirmar no Brasil, protegem,
através de financiameritos subsidiados, as suas atividades agrícolas. E o Brasil está se- dando ao luxo de levar culturas
tradicionais a um CSl:"ado de insolvência, em viifude _de uma
política desastrosa adotada pelo Governo. Portanto, neste
momento congratulo-me com V. Ex", que traduz a angústia
e o anseio que vêm dominando milhões c milhões de trabalhadores e produtores agrícolas brasileiros. V. Ex•, que representa e dignifica a Baricada baiana nesta Casa, é uma voz
abalizada, pois conhece de perto as angústias que vêm dominando as atividades agrícolas no Nordeste. Ao fazer esta denúncia, merece receber o nosso apoio e a nossa solidariedade,
visto que está interpretando o sentimento de milhões de brasileiros que estão sendo prejudicados por uma política cujos
resultados negativos estãoáfetando a economia con-ro uln-todo. Meus parabéns, Senador Ruy Bacelar. O nobre representante da Bahia, neste instante, traduz o pensamento e a angústia que dominam os brasileiros envolvidos e~ atividades do
campo.
O SR. RUY BACELAR- Agradeço o aparte de V. EX".
Senador Divaldo Suruagy. O problema da agricultura do Nordeste cm geral e o do crédito agrícola em particular, ainda
em menor escala é o mesmo que sofre o Brasil como um
todo. De norte a sul, leste a oeste verifícarrios a falência total
dos agricultores e, evidentemente, da própria agricultura.
O Sr. Teotônio Vilela Filho- V. Ex• permite um aparte,
Senador Ruy Bacelar?
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partido democrata é a Chinâ.. ·Mao Tsetung afirmava que "povo de barriga cheia não pensa em revolução". A União SoVi-ética, por sua vez, formou um exército de P_rimeiro Mundo,
mas permitiu que o povo morresse de fo_rriC, o que cauSou
a queda do Muro de Berlim. Setenta e .cínÇo: pá!- cCflto da
população da China, a maior do Globo- ~2% da população
terrestre- vive no campo. O_governo chinês prioriza a agropecuária, pois se trata de uma safra de· SOU a 600 milhões
de grãos. sem perdas, praticãmente, Seií.àdo'r· Ruy Bacelar.
A nossa safra, entretanto, quando é recorde (70 a 7;, milhões
de grãos), sofre ainda umá pctda de 30% nos-próprío·s armazéns e no_~!npo, ~ém· de não ser sub_sidiada. Não existe
agricultura, e a fome grass_a_.rieste País, Senador Ruy Bacelar.
que tem tudo para ser o c;eleiro do mundo: abas.tece..r-se'internamente e exportar seus produtos. Essa "q'"ueS.tão Ctue-V. Ex~
aborda, devido a sua impbrfância, deveria ser meUwr refletida
pelo Congresso NaciOrial, petas classes dirigentes e pelas-elites,
a fim de se adotar as mcfl~das Il:~cessária'S 'a'Q~s)Jbsídlo da agri~
cultura, oferecendo, assim, ~elhores coridiçõeS para o homem
do campo, evitando-se assim a sua migra:çào para os grandes
centros, -onde ele não tem ·condições d(g~ãS de sobrc!Viver.
Parabéns a V. Ex~
-

O SR. RUY BACELAR
Agradeç\> 'a V. Ex•, nobre
Senador Ney MaranhãO.
Entendo ser melhor subsidiar do que correr o risco de
e~prestar_o dinheiro público, que pode não retomar, Pois
diante de_ JUros tão altos, o agricultor, para saldar sua dívida,
precisa, às vezes, vender a sua propriedaâe, o seu maqUinário,
a s~a última cabeça de gado. Por i~so, pOuCos empréstimos
estao retornando aos cofres dos bancos. A-c.red!to, portanto,
que seja muito melhOr mudar essa problemática dé crédito
agrícola, fazendo com que esse -~rédito_ retprne, mesmo que
subsidiado. Com isso, o agricultor pensará mâis antes de solicitar um finãnciamento. - ·
Prossigo, Sr. Presidente, com a miõba-expos-iÇão.. Como se sabe, as administrações fede.rp.is adotar_am, em
~a10r e menor grau, inúmeros instrumentos -para o des_envolVImento agrícola. Entre eles, a assistência técnica e extensão
rur~l, o ensino, a pesquisa, a implantaçiio da infra-estrutura,
a tnbutação adequada, o crédito e o seguro rural, além das
políticas de estabilização de renda, incluíndo os preços mínimos de garantia, os subsídios de preços ao produtor e a formação de estoques reguladores.
Esses meios, iilfclizmente, não obse.rvaram a' prátic~ integrada, _deixando, por isso, de produzir os- resultados previstos.
A partir de 1983, adotaram-se restrições ã conces,são_ do crédito
rural, levando a que o total das verbas -aplicadas no refei-ido
exercício correspondessem ao concedido em_l.274_. Ape~as
em 1988, com o advento da nov_~ Carta, passando o controle
da ~xpansão da dívida pública à compiténcia ·do Congresso
Nacmnal, tornou-se mais transparente a destinação de recursos para o financiamento agrícola.
A penúria das finanças públicas e a desigualdade das
transferências da_ União para os Estados e os Municípios,
sem a contrapartlda da prestação dos serviço$, formaram o
painel ~emonstrativo da dependência da atividade agrícola,
de sua carência de financiamentos oficiais e do verdadeiro
custo dos empréstimos, inviabllizãciOs parã mãiáfül
produtores, como vimos.
As liçleranças rurais, em sua unani:rilldacte;-prescrevem,
como única alternativa para a _recuperação do se to r, a àiaÇão
de um novo modelo, mais eficiente e Objetivo, para o crédito
o
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rural. A par disso, é imperativo que se preserve e ~timule
a parceria entre produtores c estabe_l~imentos oficiais de crédito, em especial o BanCo do :Srasil _e_ Q Banco' dÕ. NordestC, __
pnis-o antagonismo entre aqueles e eSs-es será prejudicial para
--todos.
- É indispensável fortalecer os órgãos de pesquisa, principalmente a EMBRAPA. para propiciar elaboração tecnológfca idônea e minimizar a crescente óependência de modelos_
que privilegiam a utilização intensa de_ insumos químicos.
Os desacertos da economia - é preciso que se enfatize
- militam no sentido de inviabilizar a ·a"tividade agrícOla,
prejudicando o produtor e em nada bcnefiCiãndo o éOn·su~
fuidor de alimentos. Considerando-se, ainda, a drásticareduÇãõ..do número de.contratos·de cw:;t~io, iTJ.vestlmento·e C"Q}ner·cializaçãO, a agropecuária transformou-se em empreendimento de alto risco.
-os índices apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística- !BGE- apontam que, de 1980 até 1991,
o valor da produção de grãos decref,ceu 5,46% anualmente.
-A área plantada. assim como o cons_u-mo de sementes, fertilizantes e defensivos, também diminuíram. Acrescentando-se
_que o Governo descumpriu a' pOlítica de preços- mínimos.
temos como resultado que os produtOres sofreram perdas de
1 bilhão de dólares em 1992.
·
O pro·cesso-inflacionáriõ prosSegue ínabaliível~ vitimando
o homem do campo e toda a sociedade. A população experimenta continüada perda de poder aquisitivo, enquanto as autoridades governamentais repetem o_ incons.cqüentc discurso
que a agricultura é_ a grande _prioridade da política econômica.
Pregam, por isso, o crescimento da produção e da oferta de
alimentos, para melhorar a renda do agricultor e reduzir a
níveis mínimos o preço cobrado dos consumidorçs. .
Esqucceram-!:!e, porém, de que esses objetiVos,~ para serem alcançados, exigem menor -incidência de tributos, juros
menores e maiores investimentos etil infra-estrutura c absorção de tecnOlogia. A agropecuária s6-méte'ccu-do Governo
iniciativas prejudiciais ao seu fUncionamento, amarg_andO- os
-danos do congelamento de preços dos produtos. do favorecimento tarifârio para a importação -do trigo, das indefinições
para a observância dos preços mínimos, da manutenção de
urna política econômíca que privilegia a prática de juros e
impostos escorchantes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_A situação da agricultura em nosso País é de calamidade.
, -S_e essa é urna çon~tatação indesmentível e de amplo conhecimento público, não constitui verdade menor:_que o plano de
ação do Presidente Itamar Franco procura responder afirmativamente a algumas dessas questões. Entre as roçd\das_ pro~
postas à apreciação do Legislativo, para socorrer~ .O~S_sa emergência, o produtor rural, podemos relacjonar o ,aportc de
4 bilhões de dólares de investimentos, com os quais se conta
reanimar os mecanismos de incentivo à produção agropecuária. Além disso, e ao tempo em que se extingue a TRD,
processam-se estudos destinados a contornar o p_roblema da
incidência da TR nos financiamentosagrícolas, Substituindo-a,
por exemplo, pelo sistema de equivalência-produto.
A iniciativa ·goverrtarnerttal.atende em Parte as fortes rei·vindicaÇões da agrícultura. No entanto, é muito pOuco; e temo
que o desfecho dos produtores conduza-os a justffitado movimento de desobediência. Na sua revolta, os agricultores, contando com a solidariedade dos Congressistas, podim descumprir suas obrigãções junto ao sistema de crédito rural para
cobrar do Governo a atenção prioritária que ·merecem e as
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rem para o partido daquele candidato as if11portâncias com
que desejam ajudá-lo. E ele recebe a ajuda.
Mas aqu~ O que existe_ é_ Q c_inismo, é a falta de algo
_que a classe pOlítica precisa enfrentar-Ma transparência.
V. ExR um aparte?
Se houvesse. no Brasil essa Je:Leleitoral e se os partidos
O SR. RUY BACELAR- Concedo o aparte a V. Ex•
políticos ou os candidatos fossem autorizados por ki a receber
aju9a dos empre~rios, das a-sSOciaçOes, etc., não estaríamos
O Sr. Ney Maranhão - Senador Ruy Bacelar, já que
vendo serem massacrados. humilhados, políticos como um
V. Exa falou nos financiamentos da SUDENE, devo dizer
Jarbas Va_sconce!os ou um Joaquim Francisco. ls::,u me toca
que alertei, no início do Governo Collor- falando em nome
fUnd~.
.
,
do então Sccretário-G'?ral, Egberto Batista -- sobre essas
E também _o caso deste Senador, hoje. A imprt:nsa tem
incorreções, mostrando que esses grandes financiamentos não
recçbido informações que não são corretas c ,_com razão, puhliM
davam o retorno s.ocial e que estes. teriam de_ s_er redimenca
aquilo que recebe. -Sou sóci9 de, algumas _empresas, ma\.
sionados, como hoje estamos tentando fazer para micro, méas infoi"maçõeS'4ão" a entender q!le sou dono delas. Possuo.
dias c pequenas emprcsa·s, aquelas que dão retorno, não só
na realidade, _apenas 20% da sociçdadc. E Jesde que assumi
social, como t~mbém econômico. Como sabemos, Senador
·à
Senado da RePública, há seis anos, renunciei a tuJas as
Ruy Bacelar, são as micras, médias e pequenas empresas
interferências nessas empresas. Não tenho_ nenhum<~ rçsponsaM
responsáveis por 80%. do ~_!TI prego no País. Essa era a ressalva
bilidade adminlstraiiVa nelas." ' ' ' ·
·
que queria fazer a esse magnífico discurso de V. Ex•
Falo olhando dentro dos olhos de qualquer pt".;~oa. de
O SR. RUY BACELAR - Quero agradecer o aparte
qualquer autoridade. Fui investigado oito anos. qllando tive
de V. E~. Senador Ney Maranhão. V. Ex" tem toda razão,
o meu mandato cassado e os meus direitos políticos ::,uspensos.
precisamos dCmocratizaf 6 _crédito no País, sobretudo o çrédito
Tenho a documentação no meu gabinete._ Vesti o _t~ajc .J.c .
público, o empréstimo público, proveriiCÕte do Barico doBraM
dctcnto com o n~ 20.402. Depois de oito anos, os militares
sil e do Banco do Nordeste._ Ê muito melhor empregar e·sses
mandaram me dizer que nada tinham contra mim. polítka
recursos a muitos do que a meia dúzia de aproveitadores
ou moralmente. Portanto, não tenho medo de assombração
que estão se enriquecendo às custas do dinheiro do pO'{O.
nem de linchamento. Se eu tivesse medo, não teria defendido
E o pior: cm detrimento da maioria do povo brasileiro, já
o Presidente Fernando CoHor até o fim.
que vivemos numa sociedade injusta, em- que poucos têm
Quero dar ünia satisfação ao Senado da Reptihlica e à
tudo e a grande maioria nada tem.
imprensa do meu País. ESte Seriador pi-estou e continua presEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
tando um grande- sei"Yiço à Nação br~sileira ao dizer a verdade.
Eu disse a verdâde sobre aqueles que não podem pagar e
Durante o discurso do Sr. Rúy Bacelar, o Sr. Chaagora_ me dirij9 ·a V. Ex~. Senador Bt::-ni V eras. que é um
gas Rodrigues, /" Viu-Presidente, deixa a cadeira da
empresário, para dar um ~xempio. Se V. Ex\ em sua empresa.
presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente
n?_final da semana, tem dinheiro,_e se deve usá-lo para pagar
de Secretário.
-- impostOs ou para pa·gar seus trabalhadores, tt!"nho a t·crteza
de que V. Exh c qualquer um dos que me ouvem vai pagar
os trabalhadores_ e deixar de pagar os impostos.
O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, peço a pala·
Existe neste Pafs uma série de ímpostos·. quase Sessenta.
vra como líder do PRN para uma hreve comunicação.
ema~anhados numa lei que muda a cada dia. As empres..:'ts
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Tem a palavra
são obrigadas a contratar pessoas para orientá~ las com relação
V. Ex•
ao pagamento de impostos. E se a fiscalização federal for
a qualquer uma cje_sSa_s empresas, mesmo que ela seja organiM
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para uma breve
Zada, mes~o que- receba toda a orientação sobre o pagamento
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
de impostos, ain~a encontrará probkm~s.
Senadores, este Senador está pagando caro por ter tido a
Portanto, vamos acabar com o cinismo. vamos passar
coragem cívica para declarar, há algum tempo, que a maioria
este País a limpo. A classe polftica tem que assumir responsabi·
do empresariado brasileiro sonegava impoSto e eStava inadimM
!idades. Muitas vezes acontecem coisas das quais não temos
plente. E próprio Governo reconhece. V. Ex~ sape que, hoje,
condições de nos defender.
o Ministério da Fazenda, através de um decreto do Presidente,
Recebi um ataque da revista Veja, porque pedi que fosse
está dando condições aos empresários inadímplcntes para reM
furado um poço em uma de minhas propriedades. uma so!ici~
gularizarem suas Situações junto à Receita. Então,_ o Senador
tação de duzentos ~-tantos camponeses. Ali há uma escola,
Ney Maranhão tinha razão!
com mais de 100 alunos. que trabalha em dois tl!~nos. No
E há muita!> outras cohias. Vemos hoje homens sérios
verão falta água. Na minha propriedade, tenho m_ai~ de 8
recebendo a pccha de corruptos. de Jobistas de empreiteiras.
hectares de lâmina de ágUa, rrias é uma água que não serve
Isso está acontecendo no meu Estado, com homens da estatura
para o consumo humano, só serve para gado. Tenho esses
moral de Jarbas Vasconcelos e Joaquim Francisco. Não podeM
dados~- Mas o que foi que a revista fez? Colocou a minha
mos aceitar isso porque atinge o Estado de Pernambuco, que
fotografia na matéria e deu a entender que eu pedia água
teve, até hoje, governadores e prefeitos de ilibado conceito
para me beneficiar. Mandei uma carta para essa revista. que
público e moral. E Isso se dá, por quê? Pçrque não temos
uma lei eleitoral séria. Nós, políticos, não temos coragem
não me deu aquilo a que tinha direito, ou seJa. resposta.
Foi a primeira notícia que ficou.
de dizer e agir com transparência.
Portanto, Sr. Presidente, meus amigos Senadores, estou
Nos Estados Unidos da Amériq. e em qualquer país onde
aqui de cabeça erguida, tranqüilo. A minha receita física,
há democracia, empresários e organizações de_terminam que
que foi investigada, está aqui. Recebi, no dia 19 Je março
vão ajudar um parlamentar. deputado ou senador, c transfesoluções de longo prazo que os problemas da agropecuária
há tanto estão a eXígir.
O Sr. Ney Maranhão- Senador Ruy Sacelar, Permite·
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de 1993, um informe de ordem bancária remetida pela Deieeconômico, à força econômica diante Oos partidos e não _sogacia da Receita F~deral de Pernambuco para a miriha éonta.
mente diante .do eleitorado. Não se trata daquele candidato
Não é muito dinheiro, porque não sou um homem rico, mas- --que é escolh\d.o em conve_nçãq para d_isputar unl cargo ·propordeclarei a _mah. aproxiniad~ente 600 e taiJ.toS _mil cruzeiros~
cional ou um cargo majoritár~o. e· .tfue, de repente, se dá a
Este Senador presta serviços ao País. É _um homem que
corromper o eleitorado. Não. Trata~s~ da corrupção sobre
te-m 40 anos de vida pública. Foi Prefei'tô d_e sua terra_ com
ps próprioS partidos.
.
19 anns e aos 24, deputado federal. Representei Pe{nainbuco
É precisO denunciar esse fato à _Nação, porque no modurante 16 anos, tive meu mandato ca;;~a.dP. e meus direitos
mento temos grande preocupação em inibir a existência dos
partidos de aluguel. Por vezç.s, Srs. Senadores, torna-se difícil
poiític.:us suspensos. E volto hoje para o cenário federal~ci'epresentando Pernambuco n,oSenado da República, c o fa_Ç-o cOm
distinguir se ser partido pequeno é ser partido de aluguel.
autoridadl:!, ollwnc,Io noS _olhos daqueles 'que estão pensando
Na verdade, há de existir uma maneira pela qual seja possfvel
que vão me lin<.:har c ffl,zer_.terrorismocomigo.
·
dist~ngpir o que é um pequeno partido, o que é um partido
Estão muito enganados. Contrate-i 1.1in j:iç)vogadot cil:'~ Yai
.de aluguel.
me defender. c tenho certeza que justiça é o que ~~ Iar.á ·
Além do mais, há uma preocupação b~m maior sobre
comigo. São essas as explicações e as Sath;façóes que- .ÇSlOJJ. . a qual conversei com O Senador ~~ni Yeras, adverti o Senador
dando a me_us_ Pares. .
_
' '
M~uro Benevidcs e, hoje, conversei cofif o_ nosso nobre comQuando suhi àquela tribuna e falei
que fafc~, como
panheiro Mário Covas- para mim uma das maiores expresforça de expressão, recebL apartes de 18 ~enadores, que me
sões políticas deste País- e a9vertia esse cidadão, ex-Líder
deram apoio e solidariedade. Digo a VJ Ex", Senador Beni
do meu partido na Assembléia Nacional Constituinte sobre
V eras, que está na PrCsidênCia, que no dia qUe ~air do_Senadq,_
Um detalhe: não se trata somente de inibir a exístência dos
partidos de aluguel, mas é preciso, Senador _E !Cio Alvai-es, ~
eu o farei de cahe_çÇ~. crguid(!, olhando meus Çolegas nos olhos,
porque meu pai me_ensinou três coisas:_ t_ei-_palavra, ser grato
~!,preciso Senador Ney Maranhão, .é preciso Srs. Senadores
·e não adular macho; ser, acima de tudq, sÇrio.
· ·
-aqui presentes, inibir que ev_entu_ahriente os grandes partidos
Muito obrigado
aluguem vagas. candidaturas P\l~a milionários que vão tomando espaço do partido que ditam normas, subvertem pelo poder
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Coilcedo a palavra
do dinheiro.
ao Senador Cid Sabôiª Qe_Çarvalho.
Que normas há no substitutivo do Senador José Fogaça?
O SR. CID SABÓIA DE CARV~LHp' lPMDB-CE. Pro·
Que normas existem ali para inibir que os grandes partidos
nmicia o seguinte di~curso. Sem reVisão d_o orador.)_~ Sr.
também sejam alugados'? Quais as normas para inibir que
Presidente. Srs. Senadores, chegoJ tri~:l:l_!la desta Cisa dçpois
os-verdadeiros-políticos, os parlamentares abnegados, as pessoas de respeito que labutam nos grêmios políticos praticade uma série de relevantes pronunciamento-~. inclusive do
Senador Eduardo_Suplicy, do Senador Pedro SimQt), do Senamente sejam expulsas. expurgadas pelo po-derio financeiro
de um_ grupo económico que se achega a um partido para
dor Ruy B<1,celar e, agora, do Senador !'iey Ma_ranhil_Ô_,~Os
temas que aqui desfilaram foram tOdos de rn,agna importâriéia, -competir com o1,1tro partido ou para competir, quem sabe,
inclusive aquela denúncia de que, quanto ao Brasil, há maninos próprios interesses financeiros ou divergências putras que
pulação de informações no exterior_..4c 9~vulgação de dados
não podem ser reveladas.
para desestabilizar internamente o noss.o. P~ís.
O Sr. Elcio Alvares - Permite V. Ex·' um apaTte·T
Sabemos o quanto estamos sofrendO neste momento, inclusive porque. de repente, Sr. Presidente. Srs. Senàdorés,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Ouço o nobre
querem nos igualar ao Peru ou à Guatemala~ çomo se estivésSenador Elcio Alvares com todo o prazer.
_
O Sr. Elcio Alvares- A matéria sobre Or'ganlzaçâo Partisem os no mesmo rol de experiênciaS, na tjlcSma idade histórica, na me-sma maturidade.
dária e FuncionainentO dos ParfidOs- está tramítandb nestaÉ certo que o Brasil já não está em tempÕ de--golpe;
Casa e infelizmente, na manhã de hojt!, não hoUve número
o Brasil já não está em tempo da falta da democracia. Estamos
suficiente dC senadores para estabelecer o quorum referente
à matéria. O Senador José Fogaça, que já tevé oportUnidade
na época da consolidação de todas_ as fórmulas democráticas,
. de todas as a!Jtidões da cidadania, de: todas as defesas da
de conversar ·com todos os senadores, com a liderança e çom
nacionalidade, acima de tudo àas normas atinentes ao convívio
os grupos partidários, ficou impedido de apresentar à Comissão o seu pare~er~ que se constitui, na verdade,_num trabalho
do cidadão relativamente ao Estado ou do L:onvjvio do cid3dão
para com o Estado.
louvável, não- só de aprofundamento da matéria que veio da
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesse rol de assuntos imCâmara. mas também- na sínteS-e do pensamento de todos
portantes trazidos hoje ao Senado Federal querojncluir, sem
aqueles que, de urna forma oU de outra·, têhl a·respon-sa-bilidade de representar as legendas partidárias. Logicamente
dúvida, urna preocupação minha que não pôde ser exercitada
o problema da legenda de alugue! fere aqueles que fazem
hoje na ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania por
falta de quorum. T,antas têm sido as preocupações parlamena vida pública corli dignidade, porque é incrível que um partido
muitas vezes até se preste, em determinadas campanhas eleitotares. tantas têm sido as reuniões partidárias que os Parlamentares não puderam se achegar a uma das Comissões mais -rais, a servir de instrumento de _ataque a um candidato. Cooimportantes da Casa, a Comissão de Constituição; Justiça
versava outro -dia com um colega nosso, candid3.to em uma·
e Cidadania, para discutir um substitutivo do Sen_ador José
eleição majoritária, e ele revelou um fa-to realmente diabólico:
Fogaça a respeito da organizaÇão dos partidos no Brasil.
um outro candidato, que disputava com ele os primeiros lugares, até certo ponto abonou um candidato bem pequeno para
Confesso, Sr. Presidente, Srs. Senad_or~s, que estou preocu pado com essas propostas atinentes aos grêmios partidários,
se transfOrmar diariamente num algoz impenitente da candiaos.grêmios políticos do nosso País. Tenho uma preocupação
datura majoritária que comandava o processo·. Como ao semmto grande, princípalmente no que diz re_.speit6 ao poderio
gundo, que disputava com ele, não ficava bem fazer a crítica
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da maneira como estava ::;endo feita, instrumentalizaiam- fii1iui-~
ceiramentc um cidadão sem· qualquer t!xpressão para oCupã.r
os horários de televisão e fazer uma crítica ité certo -ponto
desprimorosa e contUndente. Esse é um aspecto do partido
de alugueL Temos que enfrentar uma realidade: o processo
político, através do artifício, perde a sua substância e a sua

seriedade. O que esiá acolltecendo? O Partido tern-o seu
horário, hoje, na televisãO - um horário absurdo de uma
hora - , como existe um político maior que tem condições
de fazer a edição da matêria, que tem condições de financiar
o partido c as suas vinhetas, ele ocupa praticamente a metade
do programa exaltando ou a sua administração, quando está
no desempenho da função púh!ica, ou, quando é um pretenso
candidato, tem oportunidade de exal~ar os seus méritos. É
o lado odioSo da história. Mas eu gostaria de c_!?_f!_mar a atenção,
Senador Cid Sabóia de Cãi'Vãlho, e s-ei da- sua preocupação
sobre esse tema, para um ponto que me parete muito po-sitivo
no trabalho do Senador José Fogaça._Depois de as eleições
terem sido realizadas, vamos ter urna outra etapa que é impor~
tante, de acordo com o projeto, trata-se do funcionamento
parlamentar. Poderemos ter dez, quinze, vinte partidos funcionando, disputando eleição mas, na hora em que o partido
tiver a sua representação aqui, nesta Casa oU na Câmata
dos Deputados ou em q-ualquer casa legislativa do País, será
necessário obter um percentual, traduzido em número devotos, seja nos Estados ou dentro do resultado geral das eleições.
Creio que aí, talvez, resida o ponto mais importante do projeto, porque é insuportável verificarmos hoje a pletora imensa
de legendas que temos. Até certo _ponto, queria citar aqui
uma observação do meu líder, Marco Maciel, que, no aceso
dos debates, com tanto pãrtido, e1c dizia- que começava a
discutir um assunto com os vários líderes e, quando chegava
no último líder, S. Ex~ já havia esquecido o início da conversa
porque os líderes eram tantos que, realmente, a coisa se tomava difícil.
Eu tive oportunidade de ler, c V. Ex~ também o deve
ter feito, o trabalho do Senador José Fogaça. Com a Seriedade
de sempre, até _certo ponto temos que reconhecer que ele
teve um critério ímpa-r de anális-e da matéria da Câmara, pro~
duzindo um trabalho que vai merecer o no"sso_apoio. E sem
entrar, COQlO tema principal do debate da matéria eleitoral,
na legenda de aluguel, - e considero também uma prática
inominável a pessoa ceder a sigla ou para o proselítismo pes~
soai de um candidato ou para atacar um candidato em plena
campanha- acho que o grande mérito que vamos ter é exatamente depurar o funcionamento da sigla partidária l)a prática
parlamentar. O cidadão podesC eleger por um partido pequeno - • que foi um grande questionamento - mas. _na h_ora
de compor os quadros partidários dentro dQ Parlamento, ele
terá de provar que o partido dele passou da_queles percentuais
que estão consagrados no parecer do Senador José Fogaça.
Então, louvo V. Ex1 pela preocupação.
Gostaria de fazer um apelO a todos os nossos colegas,
principãlmcnte aos da Comissão de Constituição e Justiça
- e eu tenho notícia de que o Presidente Iram Saraiva hoje
está pensando na convocação de uma sessão extraordinária
-para votarmos imediatamente o parecer do _Senador José
Fogaça. Com isso, enl -éurtó prazo: a vidà PútTdárifbr~sileira
terá o seu estatuto básico, produto exatamentc da acuidade
do Senador José Fogaça, mas consagrado pela vontade das
Lideranças partidárias e de Senadores como o Senador Cid
Sabóia de Carvalho, que, sempre preocupado com o tema,
realiza um discurso que, penso, possa ser inserido como peça
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de fundamento para reflexão e conclusão do Projeto da Reforma Partipária.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- O trabalho
do Senador José Fogaça traz a marca da responsabilidade,
do empenho, do critério ético:Tudo que o Senador José Foga·
ça tem feito nesta Casa tem sidO di muito peso e merecedor
da ma:is alta consideração, principalmente pelo critério da
dedicação e seriedade.
Mas isso nos leva. Senador Elcio Alvares, a meditações
profundas, inclusive nessa parte atin.c!J-te a quem pode realmente constituir-se em partido.~ Isso é importante, porque
não sabemos com-o" o Brasil, por exemplo, poderia ter p·rescindido da clandestinidade do Partido Comunista, que, com toda
-a clandestinidade, com todos os impedienteS, com todas as
proibi·ções, teve utn·papel na história pOlítica do País.
Lembro~me que no Ceará o PT era diminuto. O Partido
dos Trabalhadores, ein 1982, era dfminuto, quase inexistente
no País; obteve pouco mais de 10 mil votos no Estado do
Ceará, disputando o governo. Três anos depois, elegeu apre~
feita da Capital do Ceará, a nossa Fortaleza, eSsa cidade tão
bela e tão decantada. Vejam que em três anos aquele partido.
que não tinha a menor expressão, alcançou a prefeitura daquela capital, uma das mais importantes do País.
Poderia eu confundir o PT com um partido de aluguel,
naquela época, por causa do seu tamanho e das suas impossihi~
lidades? E exatamente para is.so que quero chamar a atenção
de V. Ex~s. porque enquanto combato os partidos de aluguel,
enquanto combato os grandes partidos que se alugam esporadicamente, sou obrigado a reconhecer - e para isso queria
chamar a atenção do Senador Lucídio Portella- que o pensa~
mento político se altera ao longo do tempo, ao longo da his~
tória.
·
O comunismó era uma tese fascinante. Quantos não se
fascinaram pelo comunismo? O comunis-mo tinha uma cOndi- -~
ç:ão do quadro ideológico de todos os países; tinha uma posição: O marxismo, o Ieninismo, a filosofia defendida por Engels, tudo tinha um lugar e, de repente, esse lugar foi~se
esvaindo. Hoje, criar um novo partido comunista, ou até manter os que já existem, vem se tornando uma tarefa árdua
em qualquer parte do mundo, mesmo na China, tão querida
do nosso Senador Ney Maranhão, que está me escutando
com tanta atenção.
O Sr. Beni Veras- Permite-me V.

Ex~

um aparte'?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex'
com todo o prazer, Senador Beni V eras.
O Sr. Beni Veras - Senador Cid Sabóia de Carvalho.
não tenho dúvidas em concordar com o ponto de vista de
V. Ex\ de que os pequenos partidos precisam de espaço para
_serem vistos no parlamento. Entendo que a existência de muitos partidos, alguns com representações muito pequenas, tor~
nam a vida parlamentar muito complexa, e muito difícil a
manutenção de uma hegemonia parlamentar que possa ajudar
o Governo a encamíilhar os seus problemas. Realmente. é
uma questão muito delicada. Acredito que também há que
se pensar que os peqUenos partidos dão margem a que as
pessoas apresentem inovações à vida partidária, atravê>• de
idéias novas que ainda não têm acei~ação ampla, a tal ponto
de poderem ter uma representação condizente. Mas V. Ex•
toca em um aspecto que me chama_muito a atenção~ é o
aluguel do grande partido; diz respeito ao parlamentar que
encont~a pouco espaço no seu partido para permanecer dispu-
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transformar os seus ideais num programa partidário, consiga
tando o seu mandato com legitimidade·, basc~do num trabaiho
<:tdeptos e inicie uma luta,._ um trabalho pela paz? Um partido
feito no parlamento e nas credenciais que ele naturalmente
de paz. pacifista, de amizade, de união de esforços, contra
possui. Vejo em vários partidos grandes um trabalho de _bilioa guerra, contra as lutas. Quem pode impedir? E quem sabe
nários; pessoas que têm dinheiro, tentando.deslocar parlamenaté ·se ifão vamos perpetuar párt~os sem ideologia alguma?
tares sinceros, honestos, trabalhadores, que honram O-Parla._
mente Nacional. VejO iss<? p.o Estado do Ceará, ·po-r exemplo,
O SR. PRESIDENTE(Chagas Rodrigues)- Nobre Senacom bastante cuidado e preocupação. Cféió que· é um aspecto
dor Cid Sabóia de Carvalho, lamento comunicar a V. Ex•
muito negativo da nossa. vida partidária. Penso que para ·o
que -foi convocada uma sessão extraordinária para às 18h32
Senador José Fogaça um pequeno partido teria uma represenmin, e uma sessão extraordinária do Congresso para às 19hs.
tação estadual e somente quando ele chegasse a uma certa
De modo que, para a realização da sessão extraordinária do
dimensão estaria presente no Parlanl.cnto FC.de_ral. I.sso tem
_Senad9_f!:.s_18h32min, eu pediria que V. Ex", nesses dois minuum aspecto bom: poder homogeneizar a posição governatos que lhe restam, se possível, encerra:;se suas considerações.
mental ou uma posição dominante do Parlamento, capaz de
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sendo assim,
tornar a vida parlamentar mais eficaz. ·obrigado.
Sr. Presidente, concedo o aparte ao nobre Senador Bello ParO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Senador Beni
ga, nos dois minutos que me restam.
Veras, o aparte de V. Ex• ilustra bastante.o_meu pronunciaO Sr. Bello Parga -Nobre Senador Cid Sabóia de Carvamento e me leva a aprofuridar o meu raciocíniO.
- ..
lho, atento ao que o Presidente dos trabalhos acaba de enunNote bem, Partido Verde. Essa teSe âo Partido Verde
ciar, não irei, com o meu aparte, retardar e prejudicar o
poderia ter existido em meados do século PaSsado. Conheço
publicações do século passado --revistaS, livros, joinalS, pot- · tempo que lhe resta. Reservo~me para outra ocasião. Sempre
ouço V. Ex~ com a maior atenção e respeito, porque os seus
que sou pesquisador; soü um homem de biblioteca, que ·coJ!.~
pronunciamentos são próprios de pessoa que reflete, portanto,
sulta velhas revistas e velhos jornais. Tenho esse .hábito. Em
têm embasamento teórico e filosófico. Eu teria algumas ressal1857, 1860, já se debatia no Brasil a destruição da. Amazónia
vas a fazer ao que V. Ex"" diss·e n.o tocante ao substihitivO
e essa questão rcl~tiva à cólera ou ao cólera - rião sei bem
do Senador José Fogaça, mas não quero mais me alongar.
o termo mais adequado; lingüisticamente, prefíro a expressão
Peço a V. Ex• que prossiga, concluindo o seu raciocínio. Muito
Ha cólera" do que '"'o cóler~", porque acredito que o último
obrigado.
deve se referir mais ao embrião do que propriamente à: enfer~
midade, à doença; ao estado patológ;íéo á que pode ser levada
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Nobre Senador,
a criatura humana. O _Senador Lucídio Portela, como conheiaiDento não ouvir as suas ponderações. que sãb".sl!frlpre de
cedor do sanitarismo, entende bem disso. Mas isso não ímpotum homem experiente e atento. Suas observações têm sempre
ta agora. O (ato é que havia grandes precauções, há mais
me trazido um ertriquecimento, mas vou esperar pofque amãde cem a.nos, muito parecidas cOm as preoCUpaÇões de agora.
nhã tentarei contin-uãr este· diSClirso. Hoje_, inscrevi-me na
que levam as entissora~ ~e televisão e jornais a fazerem propa~
esperança de falar mais cedo, m'a~ tãntas· são as lrüertUpções
ganda por um procedimento sanitário p·ara evit. :r a propagação
e· mudanças de ordem na lista de orado"res pOr intáveniência
desse mal, Tu_do isso~no_século passado. M<.:::._quem há de
de Lideranças que amanhã falarei como Líder do PMDB,
negar que é esse o momento histórico, esse momento.em
para concluir este assunto.
que se· teme pela sorte do planeta, em que se fala de ozónio,
-.
Nutro, neste momento em que eStou mi tribuna, uffia
em camadas protetoras da terra -isso não se falava no século
grand~_preocupação com· tódo o quadrO partidário. ·Por ter
passado. Não será agora o momento exato de cxi.~tir Q Partido
o ·máximo de respeito pdo substitutivo do Senador José Foga~
Verde? Então, vejam bem. Como posso parar as idéias, corno
ça, terei o trtá~imo prazer em disçuti-lo, con~está~~o apoiá-lo,
posso parar o pensamento, como posso parar a filosofia e
dependendo daquilo que vamos observar. Mas.s~rei Um defCn~
dizer: "Os partidos são esses e estamos conversados. Daqui
sor de que possam surgir partidos, sim, dentro. Qo contexto
para [rente não surgirão mais quaisque.r partidos". Por quê?
S:oCíãf,-~:õ.o ámbito ·da criação ideológica e dehtro da filosofia
que se renova e que há de sempre refletir ria· Vida política
O Sr. Bello Parga- Perrnite~me V. Ex• um aparic?
de cada país.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-'-- Ouvirei o aparte
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou inscrito para amade V. Ex~ em poucos minutos.
·
- ., ·. niíã~ ·oc3.Siãó em que p-retendo concluir esta apreciãÇão sobre
Porque nos Estados Unidos só preponderam dois? Iguala organização partidária. Encerro agradecendo. ~os que me
mente na Inglaterra? E lá vamos nós, com a velha mania
apartearam, ilustrando o meu pronunciamento.
de tomarmos os nossos padrões pelos padrões americanos,
Muito obrigado.
com.o se tívéssemos alguma semelhança cultural. Na realidade,
Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
não temos a menor semelhança cultural com os ianques, pois
o Sr. Beni V eras, Suplente de Secretário, del;ta a cadeira
somos latinos~americanos, de influência hispânica, romana;
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri~
somos daquela mesma influência que se localizou na Romênia
gues, 111 Vice~Presidente.
e fez lá uma ilha cultural. É aquela influência de lá que está
aqui. Somos o País de up-1a linha cultural diametralmente
oposta aos Estados Unidos e. à Jnglater"ra. Então, por que
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
partidária, finanCeira e socialmente vamos criar leis à se·rn.ea palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
lhança dos Estados Unidos ou do Reino Unido? Não há,
evidentemente, nenhuma r·azão para iSso.
' ' O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-Mf. Pronuncia o seguinte
Não podemos paralisar as idéias e dizer: "Os partidos
discurso.)- Sr. Presidente, S!"s. e Srs. Senadores, no. âmbito
das mudanças que se processaram no mundo contemporâneo,
são esses e daquí para frente não surge mais partido algum".
Como? E se surgir alguém que leia Bertrand Russell e resolva
cujos desdobramentos ainda não se esgotaram , particular-
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mente no que diz respeito ao término da guerra fria e à queda
dos regimes políticos totalitários coletivistas, constitui marco
de grande importância e atualidade a iniciativa do Senhor
Presidentt!' da República, Itamar Franco, de propo-r a criação
de uma Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa.
Hoje, todos os países que desejam participar do assim
chamado ··núcleo dinâmico das relações internacionais" encontram-se em um momento de profunda avaliação de su.as
prioridades e esforçam-se com denodo para manter controle,
em termos dt: dcompanhamcnto c conhc.cirnento, sobre as
novas snuaçõt.:>s que modificam o panorama rrmndial com rapidez nunca vbta.
O Brasil não foge à regra e, nesse contexto. a instituição
da Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa surge corpo
"uma imposição da realidadc que nos mostra que o terceiro
milênio está St!ndo precedido pelo reordenamento das relações
internacionais''.
A constituição da Comunidade Européia, o surgimento
de novas divisões territoriais, nascidas' de separações acordadas ou de guerras encarniçadas dentro de _um mesmo país,
colocam indagações marcantes sobre o sentido c._ 9 .alcance
da soberania dos Estados~ a realidade- das suas constituições,
a jurisdição dos órgãos legislativos e o peso e papel das identidades histórico-culturais.
_
No mundo hodierno e diánte da representatividade da
população lusófona no cenário internacional, a constitUição
de uma Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa encerra
perspectivas promissoras no campo dã cooperação, do estreitamento dos laços diplomáticos c, como afirma o Chanceler
Fernando Henrique Cardoso, do _crescimento do espírito de
fraternidade que se instaura através "de um diálogo franco
e direto que só é_ possível entre nações com indiscutíveis afinidades étnicas. culturais c históricas".
A comunidade lusófona abriga "uma população superior
a 200 milhões_ de habitantes_ e _seu_ idioma é o terceiro mais
falado no mundo ocidental, sendo superado apenas pelo inglês
e pelo espanhol''.
Em 1953, Bras11 e Portugal, através do Tratado de Amizade e Consulta, dcfiníram, coino f1gUra de direito público,
a co,munidade luso-brasileira, m~s, naquela ocasião, os países
da Africa ainda não haviam adquirido a dimensão que obviamente deveriam conquistar uma _ve~ vitoriosa a luta pela independência.
Os tempos são novos. Não somente as relações entre
os países se encontram em processo de reordenamento, mas
tambt!m uma concepção, ou melhor, uma maneira nova de
ver o relacionamento entre os homem está sendo descoberta.
Não apenas a língua e a herança culturalcomum constituirão a estrutura da comunidade futura, mas tambt!rn os valores dos ideais democráticos, do r:espeito aos direitos humanos,
do repúdio ao racismo e a todo tipo de bafio euglê_nico. da
boa convivência e da solução discutida das contendas. "O
primeiro desafio da novcl Comunidade", como afirma o Sr.
Ministro Fernando Henrique Cardosq, "estará cm ajudar Ao;:
gola _e Moçarnbjque ~superar o trágico processo de pacificação
iritcrna, mercado ainda hoje por guerras fratricidas''.
Uma Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa, Sr.
Presidente e Srs. Senadoics, não é um-a questão- efén1Cra.
Na atual situação muridial. o reagrupamento é uma tendéncia
entre países, a pattir de interesses e objetívos específicos,
no campo do desenvolvimento económico e 09 dos valores
políticos e culturais.
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Para o Brasil. a comunidade não seria uma alternativa
s.ubstitutiva dos entendimentos de natureza econômica que
têm como base a geopolítica, em prejuízo, por exemplo, do
Mercosul e de outros acordos como o Tratado da Bacia do
Prata_ c o Tratado de Cooperação Amazónica, para cTia:r ·osmais recentes, mas teria nitidamente uma feição históricocultural e refletiria a diversidade de opções que sempre foram
muito bem-utilizadas pela diplomacia universalista do Brasil.
A comunidade tornar-se~ia instrumento apropriado de
intercâmbio e coordenação dos posicionamentos dos paísesmembros no amplo panorama dos temas políticos e econô!llicos da atualidade e do futuro, para promoção e defesa
dos interesses comuns e para avaliação dos momentos e das
circunstáncias em que a conjunfurá vivida p"elos povos se manifesta.
Não será apenas a língua o· elemento justificante_ da existência da comunidade; sem dúvida, o idioma é uma poderosa
ferramenta para o entendimento, é o código co.mum par a
leitura do mundo, mas. além do idioma, uma visão nova do
mundo haverá de constituir-se para ser uma inegável contribuição.da presença luso-afro-brasileira. com dimensão decisiva no concerto das nações do planeta.
--Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. !'RESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre S_enador Nelson Carneiro.

Concedo

_ O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s. e Srs._ Senadores,
desejo incorporar aos Anais da Casa a nota oficial que, nesta
desta, o nobre Deputado Ney Lopes, na qualidade de Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano
divulgou, profligando os brutais atentados praticados contra
a ordem constitucional na Guatemala, e assim redigida:
Documento a que se refere_o Sr. Nelson Carneiro em
seu discurso.
"O Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano,
diante da ruptura institucional ocorrida na Guatemala, venl
de público manifestar o seu protesto, considerando que:
1 -É ilegítima a manutenção do Presidente Jorge Serrano no Poder, tendo em vista os métodos usados de suspensão
do texto Constitucional, dissolução do Congresso e destituição
de membros da Corte Suprema e procuradores da República
e dos direitos humanos.
2 - O golpe consumado põe em riSco a estabilidade política da América Latina, sendo dever deste Parlamento LatinoAmericano reafirmar a defesa da democracia no continente.
autodeterminação dos povos, pluralidade política e ideológica
com base numa comunidade latino-americana democraticamente organizada e a condenação ao uso da força contra
a independência política e a integridade territorial de qualquer
Estado.
3 -A via constitucional preserva instrumentos eficazes
para- combater crises, bastando lembrar o exemplo recente
do Brasil, quando a legalidade se sobrepôs e a ordem institu~
..:ional foi mantida.
4 - Ao ensejo, este Grupo Brasileiro do Parlamento Latino~ Americano reafirma a sua confiança na prevalência da
democracia, bem como condena todas as manifestações de
apoio ·a episódios políticos lamentáveis como o ocorrido recentemente na Guatema~a."
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
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las, c para o baixo consumo de fertilizantes, defensivos e
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia o
sementes_
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. -senadores:
- Os apuros do setor agrícola vêm-se acumulando há muitos
Os Secretários Estaduais de Agricultura e ã.s efttidades
anos, como resultado da inércia das autoridades e da falta
ligadas à atividade agro pecuária. em tódCt o- País, discutem
de estímulos para a classe produtora, e a eventualidade de
já os detalhes finars para a proposta de adoção, nas linhas
algumas safras mais felizes não nos dá_ tranqüilidade cm relade crédito rural. do sistema equivalência/produto. É hor-a de
ç-ão--ao desempenho das safras vindouras.
-toda a sociedade se cons.cientizar da importânCia desse meca· Um breve histórico pode facilitar a compreensão de cOmo
nismo, que-poderá significar a redenção de co-nsiderável para agricultura tem-se comportado nas últimas décadas. A safra
ceia de um setor básic;o c até es~ra~~gico da economia nacional,
83/84 foi de 52,4 milhões de toneladas de grãos, para -uma
e que no entanto tem sido obliterado sistemat'icamCrit e pelos
área plantada de 38,2 milhões de hectares. As safras seguintes
últimos governos.
apresentaram Os segUintes resultados: 1984/SJ, 58,1 milhões
Temos, agora, uma oportUnidade ímpar;- que llão-pnde
de toneladas em área de 3Y,6 milhõt:!s de hectares; 1985/86,
ser desperdiçada, de redimir, parte do setor agrícola. Temos
a necessária mobilização política, temos uma proposta consis-- 5_4,7 milhões de toneladas em 41,9 milhões de hectares;
tente, com bons rcsultad_os nos Estados onde foi experlmen-- -1986/87. 64,9 milhõeS de tonelada-s em 42 rnÜhõeS âe hectare§.;
1987188.66 milhões de toneladas em 42,7 milhões de hectares;
tada, e temos, complementando essaêonvergên:cía-;-a- determi1988189, 71.4 milhões de toneladas e_m 42 2 milhõeS!h_a·
nação do Pres.dente Itamar F{anco, de combater com denodo
1989/90, 58.3 mi1hõesde toneladas cm 38,9 mllhõcs hectares:
a fome c a desnutrição. 1990/91, 57,8 milhót!s de toneladas em 37,8 milhões de_ hectaO sistema de cq_uivalência~produto surgiu corrid re-a-ção
ao custo financeiro-dos empréstimos, que há mUitos :ln os vem -res; 1991/92, 69 milhões_ de tonelada:::. em 38,5 milhões;_ para
a atual safra, estima-se uma produção acima de 69 milhões
ocasionando a descapitalização do setor e a: ifladimplência
de_t_çmdadas de grãos e uma área plantada de 37,7 milhões-_
dos agricultores. Apraz--me salientar que o embrião desse sistede hectare-s.
ma desenvolveu-se no E~:.tado de Santa C_atªrina, que -te-nho
Observa-se que as safrãs apresentaram ..vãriações, te.ndo _
a honra de representar nc~ta Egrégi:.t Ca~_â, rll~diante o pagaatingido o ápice no período 88/89, e que a última e a próxima
mentu dos financiam_ento_s com o rróprio produtO da colheita.
colheitas aproximam-se bastante dcs~e _recorde. Esses númeO ~xito desse mecanist:no. que agora toma formas mais el.aborOs, entretanto, são ilusórios, e não nos cr-edenciam unlradas, não se baseia neccssarlameõte no SUbsídio oficíal,'mas
otimismo com bases reais, corno se pode depreender do exame
na garantia contra Ul' õsdlaÇ6cs .do mc"i·cad_o.
O atual sistema de crédito agrícolU,-que-CSfabe1ece á coi.;- -_ da área plantada: hoje. a _exemplo dos últimos anos, ela é
Tilfefiorâc[liela de uma década atrás.
rcção monetária acrescida dos Juros cõritfatu_!iis para a liquida·Torna-se evidente, portanto, que o aumcrito da prOdução
ção do:::. financiame-ntos, tem sido forte em·peCilhO- para: o-incre~
prevista para este ano, bem como os resultados da últirna
mento da_ produção agrícola. Os númeroS deiXari"l"pã.tt!'rife ·essa
safra, são decorrentes da melhoria de níveis_ de produtividade
realidade, como se pode concluir mediante Cf examê dos con-e de fatores outros, como _eventuais-condições clíinafo1ógicas,
trato~ celebrados nos últimos anos: cm 1981, firmarain-se
que vêm compensando a falta de estímulos ao sctor.-"é impor2.039.223 contratos para custeio c comercializaçãU;-em todo
tante çonst<;ttar,ta.mbém, que os quantitativos, tomados isola~
o Brasil; no ano scguinte,_incluídas.novaincnt_e as três modalidamente, são insuficienteS para for-necer a noção -exata dO
dades. foram firmados 1.325A29 contratos_. Em 1991, de acorque ocorre na agricultura. A colheita deste ano, por exemplo,
do com o Anuário Estatístico do Banco do Brasil, esse número
deve igualar, ou superar ligeiramente, a do ano passado, mas
baixou para 617.286 operações de crédit_o.
_
isso·-no resultado global. Um dos fatores desse desempenho
É evidente, Sr. . Prcsidcntt.:, Sr's. e Srs~ S_enadores, que
·é- a expansão de 11% do plantio de soja. produto que em
as dificuldades com que se defrontam os agricultores não se
sua maiOr parte se destina à exportaçãO:- Sua cotação no merresumem à forma de cálculo dos financiame~tos. Desde 1980,
cado internacional é mais estimulante para o agricultor do
a correção monetária vem incidindo sobre os empféstimoS
que a política govername-ntal de financiameõtos ou dC garantia
. inícialmentt::, de_forma parcial, c desde 1983, em valores
de preços. Ao mesmo tl.!mpo. prccísamos e.<>tar atentos para
plenos. A crise no setor, no entanto, é preciso reconhecer.
O fato de que outros produtos devem apresentar _queda na
existe .cm decorrência de múltiplos fatores: a escassez de rc~r
ProdUção, sendo alguns deles de primeira necessidade, como
sos para o financiamento, as con,cliçõcs de resgate dos empréso niilho c o feijão. Este é um ;;tspecto importantíssimo para
timos, a inconsistência ou j_nobservâ_ncia da política de preços
o Governo Itamar, que se propõe a combater a fome.
mínimos e muitos outros, como os reflexos da estagnaçãõ
·- Além da área plantada, outros indicadores deíxam patentecnológica _c da (ccessão económica.
te, como disse, a.situação de penúria da ag~lC_ultlira brasíleira,
A agricultura tem sido, de longe, o seto( mais injustiÇá.do
Referi-me, há pouco, a venda de cquip"amentos. Os dadOSda economia nacional. Diante da insensibilidade de nossos
são imprêsSioriãntes: em .1976, for'ain vendidos, no mercado
governantes. muitos produtores têm procurado, nos últimos
brasileiro, 63.957 tratorcs agrícOlas; em 1Y80, Sf ~130;-em 1986,
anos, atividades mais rendosas e menos arriscadas, o que pode
46.738; c, no ano passado, acompanhando a tl!'ndência declicomprometer gravemente a produção de alirii.entos no País.
nante, 1L728~ De 1986 _para cá, esse número, a cada ano,
A desatençã9. do GOVf!!tnO _para com a classe produtora é
foi invariavelmente menor d-o que o do ano anterior.
destacada pelo presidente da S.ociedadc Rural Brasileira, RoSe eu disser, Sr. Presidente, Sr1 s. e Srs. Senadores, que
berto Rodrigues. Citando dados do Instituto_ ·Brasileiro de
a agricultura, como os demais se tores, _está sofrendo as conseGeografia e Estatística, ele demonstra que, nã década de 80.
qüências do empobrccimcnto_gçral do Pa.ís., não ~starei mena produção da agropecuária brasileira aumentou cm SOo/c,
tindo, mas estarei dizendo apenas meia verdade. A v-erdade_
enquanto a renda teve acréscimo de 40~ _. Além disso, é prese completa com a constatação de que o setor agrícola tem
ciso atentar para a redução da área plantada---;--em-1,4% por
sido penalizado com maior rigor do que os demais, na n-ossa
cento, para a queda vertiginosa na venda de máquinas agrfco-
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conjuntura económica. A agricultura, para este ano, díspõe
somente de 8,5 _bilhões de dólares para custeio çl_a safra de

verão, a um custo financeiro geralmente elevado. No orçamento plurianual, dispõe de mais 1,4 bilhão de dólares, alocados pelo Governo para a compra de calcário e de máquinas.
e-construção de armazéns. Nos_últirnos anos, além de suportar

a escassez de crédito e os altos furos, o agricultor recebia
os empréstimos com muíto- atraso, o que comprometia sua
atividade. A ineficácia da política de preços mínimos, nem
sempre cumprida efetivamentc pelo Governo, t-ainbém prejudica o produtor rural, assim como o fato de os títulos bancários
vencerem no pcóodo de baixos preços. quando o mercado
está saturado.
A excessiva carga tributária que incide sobre a produção
agrícola, com destaque para o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), e que equivale a 30% do
faturamento do produtor. é mais um elernetúO- a asfixiar a
agricultura brasileira. O Bnt.o;;il, como se vê, marcha na cOntra~
mão, adota uma política diversa daquela predominante nos
países ticos. Ainda assim, porém, o agricultor brasileiro não
reclama subsídios ou paternalismo do Governo. mas a adoção
e o cumprimento de uma política coerente, que não o deixe
refém do sistema financeiro _e não ?vilte o valor de sua proM
dução.
O Governo Itamar Franco parece sensível ao drama da
agricul_tura, a julgar por algumasmedjdas recentes. Entre elas,
incluem-se o financiamento para a compra de máquinas e
construção- de armazéns, apesar de os recursos anunciados
serem ainda insuficientes; a liberação dos empréstimos para
custeio em tempo hábil, ao contrário do que vinha ocorrendo
nos últimos anos; c a promessa de correção do preço mínimo
três vezes por mês, em vez de uma só, reduzindo, portanto,
o descompasso entre a remuneração obtida pelo produtor
e os seus débitos junto aos bancos, que são corrigidos diariamente.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, as dificuldades da
agricultura brasileira são muitas, e decorrem de fatores diver~
sos, alguns deles de ordem estrutural. A adoção do sistema
equivalênciaMproduto não rcprescnra uma -cura milagrosa para
o setor, mas uma medida que contribuirá para tc~rua reabiiiM
tação. Por esse mecanismo, o agricultor tem uma referência
de quanto _custa o empréstimo que toma junto ao banco, em
relação à previsão de _colheita. Por ocasião do financiamento,
fazMse a conversão do valor em mercadoria; por ocasíão ·ao
resgate da dívida, converteMse a mercadoria em valor finan~iro, acrescido dos Juros. para determinar a importância da
dívida. Esta conversão poderia se efetuar por fórmulas diferenM
tes -preço· do mercado no dia da transaçâo, preço mínimo
estabelecido pelo GoVerno, ou mesmo o preço médio dos
últimos_ 60_ meses, que é o sistema em vigor, instituído pela
Portaria Ministerial no_593, de 19 de agosto do ano passado.
O importante, na equivalência/produto , é fazer a conversão
do financiamento cm mercadoria, para que o produtor não
fique atrelado ao comportamento do sistema financeiro.
As experiências feitas até agora, sempre a nível regional,
e sem a participação do GOverrio Federal, surtiram bons efeiM
tos, e o Secretário de Agricultura do Distrito Federal, N uri
Andraus, tambt!m presidente do Fórum de Secretários de
Agricultura, observa que uma simulação desse,tipo de operaM
ção, feita pelo Banco do Brasil, apresentou resultados promisM
seres. A simples adoção desse mecanismo, segundo Nuri AnM
draus, seria suficiente para elevar a· safra de grãos para 80
milhões de toneladas. Ele destaca, além disso, os efeitos sociais
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e econômicos desse impulso à agricultura. Num País com défiM
ç_it_ habitacional estimado em 10 milhões de moradias e êxodo
rural intenso, a recuperação da agricultura poderia ensejar
a redução desse drama, com a ocupação de cinco milhões
de c_asas em fazendas e pequenas propriedades, hoje desocupados em conseqüência do fluxo migratório para as cidades.
A agricultura b_rasileira, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. SenaM
dores, vive dias dificHimos. Não _bastasse a violenta queda
no valor dos financiamentos para o setor, indicativa da desM
crença que se dissemina entre a classe produtora, 250 mil
pequenos e médios produtores estão inadimplentes A área
de plantio reduziuMse, e os ganhos de produtividade começam
-a inviabilizar-s_e diante dos desacertos e da desatenção das
autoridades. No entanto. existem soluções, c uma qelas é
a adoção do sistema de equivalência/(jroduto. Esta providênM
cía não pode tardar, sob pena de comprometermos as próximas
safras, de perdermos todo o investimento direcionado para
a produção agrícola, e de não termos, amanhã, corno alimentar
milhões de brasileiros, tornando irremediavelmente iffij)-ósM
sível aquilo que hoje é difícil e precário.
Muito obrigado, Sr. Presidente_,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr''s e Srs. Senadores, a Secre~
taria de Estado da Fazenda (Sefa) lança nos próximos dias.
em _colaboração com as Secretarias de Estado da Educação
e Cultura e da Justiça e Cidadania, o Projeto Consciência
Tributária, atendendo aos termos da Lei Estadual n" 4.628,
de 14 de janeiro de 1992. que estabeleceu a obrigatoriedade
da inclusão do tema tributação nos currkulos de primeiro
e segundo grau das escolas públicas e particulares do Estado.
O _o_bjetivo é promover a conscientização dos cidadãos, a partir
da escola, a respeito da função social dos tributos e desenvolver
neles uma clara noção de cidadania quanto aos deveres de
recolher tributos e fiscalizar a sua boa e correta aplicação,
em benefício das colctividades.
Segundo o Secretário da Fazenda, o Projeto Consciência
Tributária é resultado de um esforço conjunto de todas as
forças políticas e_ administrativas do Estado no sentido dt.:,
a médio e longo prazos, criar um decisivo apoio ao esforço
de arrecadação com_enérgico combate à sonegação e à evasão
fiscal. A Assembléia Legislativa votou e o Governador Albuino Azeredo sancionou a lei instituindo a obrigatoriedade do
ensino de tributação nas escolas públicas e particulares. Em
seguida, vieram as adesões à idéia dos dirigentes da Educação
_e de outros setor_es responsáveis do Estado.
Já estão em fase de impressão- e deverão estar prontos
antes do final do mês - os cinco volumes que contém todo
o material pedagógico do projeto. São quatro destinados aos
estudantes dos vários estágios do primeiro e segundo graus
e um à orientação dos professores. A confecção des.se material
pedag6gico esteve. a cargo de especialistas da Secretaria de
Educação, da Secretaria da Fazenda e da Universidade Federal do Espírito Santo, que se empenharam em produzir textos
e ilustrações adequados aos diversos estágios de ensino a que
se destinam_
Esses volumes começam relatando aos jovens a história
dos tributos, desde que eles eram uma imposição dos venceM
doses aos vencidos, até os dias atuais, quando eles se tornaram
Um poderoso iristrumento de transformações_sociais e distriM
buição das riquezas.
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Paralelamente, procuram criar nos estudantes uma_forte
noção de cidadania, inccntival)do~.o a participar das organizações sociais que fiScalizam o poder público, exigindo a correta aplicação dos recursos viQdos da cobra~"~_ do~ tribu'tos.
Numa segunda fase, o Projeto Consciêric.ia-Tributária
procurará atingir a sociedade como um todo~ através de campanhas permanentes e consiste-ntes dt: co~s.ciC!ltjzàçãó-cQlctiva
sobre a função social dos tributos e a necessidade de recolhé-los e fiscalizar sua correta aplicação,-comó~devê"r é direito
de cidadania.
. 1· ·
"'O Governo tem cOriSt:iência_ de que não·colht!rá di retamente os frutos desse trabalho'', -reconhece o Secretário .da
Fazenda. "Por ser um_projeto·ctc nlatuta_Ç"fQ-lentã.- m3S
segura- o Projeto Consciêritia Tfibutár~a_s.e_ cpnfiguta_gJ..!.ma ·
impoi"tailte contribuição que o atual GoVefrú:SrYai deix.:ir ·aos
.~
seus sucessore::., com vistaS ao futurO dq E§f.f(do..:.:" _
y

, . __ •

Apresentação
Em sucessivas reuniões orientadas por técnicos da Faze:n-__
da e da Educação, o Proieto ConsciênCí:i.-Tributária já foi
apresentado e discutido COm- Os-diretores:aê esc.ólas do Estado
e com os secretários de E~ucação ·dos J;llUilidpios, e Será apre:.
sentado, nos próximoS -dias, a todo o magTsYéiiirp-úblico do
Espírito Santo cm reuniões regiona:ís, atu<_~.1II]-entc ~m fase
de preparação.
··-·-·----Nesses encontros \'d~ ç:apacitação'·' ser~ ç~ibido aos pro{(::;.;,ores um vídeo de 20 rninu.tos e fornec:id.a_sg{i:plicações sobre
as fnrmas de aplicação -do programa, por té.cni~os das S~cre-.
tarias da Fazenda e da. Ed1,1cação.
O SR. PRESIDENTE. (Chagas Rodrigues}- Concedo
·-·a palavra ao nobre Senador Bcni Veras.
O SR. BENI VERAS (PSDB---CE. Pronuncia o se.'!llinte
discurso.)- Sr. Presidente, S~s c Srs. Se.ri.ad.orcs, é com
alegria que esta tarde venho ao Plenário destá CaSa, fi8.dorã ··
da Federação Brasileira, dar conta dos trabalhOS da ComiSSãO
Mista do Congresso Nacional que estuda oi{'desequihbrios
interrcgionais brasileiros, a qual vem de realizar sua derradeira
audiência pública, concernente à Região~ Sudeste, ocor:rida
segunda p.p .. nas dependências da Fedéraçap das Indústria-S"
de São Paulo, FIESP.
Em que pese já calejados pela realização de auOiências
país afora. e elas não foram menos que seis·'"'"'"""" Fortaleza,
Palmas, Cuiabá, Belém, Manaus e Recife· :.:._•, Sabíamos do
significado, do teste para nossas pretensões e trabalho, que
dar-se- ia na região sudcstina, pela recCinh~cida importância,
peso e tradição de suas..indústrias, proletariado.; cultura, recursos e expressão política. Sem dúvida, estávarriôs certos, como
mais estávamos ao divisar na oport~nidade o nascedouro de
urna aliança e de uma ·convocação:· Pela primeira Aliança,
responde nosso propósito, que é de ioda ComiSsão, de realizar
uma ampla costura de um Pacto Interregional, pondiç.ão essen:.
cial para a correção das desigualdades e,-já agôrà, rnanutt::OÇão
da unidade nacional, não tenhamos dúvidas ..
Convocação., como anteriormente· dito;·pelo simples fato
que cabe. ao Sudeste, de forma intransferíVel, o papel de líder
da economia e da política nacionais.; da ·rorn1a a que venfia
a tomar a Federação, o desenvolvimento futuro e a redução
das Uisparidades de renda e espaciaiS em nosso país.
Assim sendo, dístribuirnos temas e de batedores de modo
a acabar a complexidade c abragênda dos assuntos em pauta,
iniciando pela fala dos Governadores de ~tado e Prefeitos
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das capitais do Sudeste sobre o tema e o papel do SudeS±e
n8-Unídade nacional. Em seguida, abordamos o tema que
nos desafia a longo_s_anos, as bases para um desenvolvimento
nacional equilibrado; seguindo-se a revisão constitucional e
os desequilíbriOs -tema assaz atual, considerando a proXimidade da revisão da nossa Carta Magna. Encerrando o ternário •.
tivemos o tema cfítico da questão social, de nossa dolorosa
e incompleta cida<;lania, vis-à-vis a situação das regiões.
Na abordagem destes ternas, tivemOs a hora de contar
com nomes do quilate de Helio Garcia, Paulo Maluf, Patrus
Ananias, Paulo Hartung, Antonio Ennírio de Moracs, LuiiEulália Bueno Vidigal, Mário Amato, Luciano Cputinho, Aotonio }(andir, Alcides Lopes Tápias. Aspasia Camargo, José
Alencar •. Vicentinho, José Serra, Max Sharap. lves Gandra,
Carlos Eduardo Moreira Ferreira, O lavo Setúbal e José Midi- _
~ lin, os quais destaco, os dois últimos, não apenas pelo que
são. e representam, mas pelo belo exemplo de civismo ao
permanecerem do primeiro ao último momento atentos e presentes numa atitude_ que muito .nos sensibiUzou.
No tocante aos resultados alcançados podemos destac_ar,
em .Primeiro lugar, a oportunidade mesma, a representa tividade c a repercussão da audiência na mídia nacional e laçai.
Sem dúvida, não apenas " comissão da qual sou com muita
honra relator auferiu ganhos nesta última audiência, e foram.
muitos os dePoimentos, .tomo esta Casa, o Senado Federal
teve, de modo unânime., destacadas SU<:l? qualidades c elogiada
sua disposição de ir aos Estados e regiões, e da oportunidade
de se ouvir o Sudeste e.m tão relevante t.e.ma - co"m ci que
me congratulo com todos os Srs. Senadores.
· Em segundO lugar, a audiência kcl_tou um ciçlo; agora
perfeito, em que tiveram as-sento todas as regiões, sem exceção
pela voz de parcelas expressivas de suas lideranças. Não obstante a responsabilidade e dime.nsõcs da tarefa, estão dadas
as p-r~-condições para que o relatório e parecer final retrate-m
as diver_~~s rea~idades, prohlemas e potencialidades de nossas
regiõd: E que, érn ·decorrência, se estabelecem bases para
. um autêntico pacto ioterregíonal e federativO, voltado não
apenas para os aspectos sociais e ecortómicos, mas também
políticos; com destaque, no aspecto. para representação dos
Estados no Congresso Nocional.
Não fica aí esse nosSo _balanço· preliminar. Temos que
computar a emergência de uma nova visão da questão regia-·
nal,_ não mais afeta a este ou a_quele espaço apenas, mas comum
a todos, sobretudo num moment_q _etp que nossa economia
se abre, como bem frisou o professor Antonio Kandir, e que
se reduzem dependências a um centro inferno, ao··passó que
solidariedades e parccriã.S, aeTOra para dentro, se vão estruturando e que demandam outros arcabouços jurídicos, técnicos
e administrativoS.
·
,Importa destacar que se o regional é cada vez mais plural
e, em decorrência pactável, então, o caminho para sua solução
e necessária correção d.as desigualdades, é a via democrática
e Iiehhurna outra mais. Corno ainda que se os deseciuilíbrios
se pluralizam, sua agreSsividade c rebatimentos dão-se com
inaior intensidade nas regiões mais frágeiS, Norte. e, particularmente, o Nordeste à frente.
Tal cori.Statação nos colOca díanie da necC:Ssidade de uma
outra engenharia institucional, que combine a atenção recto~.
brada às regiões periféricas, ou menos devolvidas, às questões
e poteilcialidades que tocam as demais, mormente o Sudeste
e o Sul, às quais necessitam ter orientados seus projetas e
respectivas em consonância com as-demais e no contexto de
urna nação independente, justa e soberana.
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Concluindo este _balanço preliminar, constamos, mais
uma vez, a importância da credibilidade no trato geral da
coisa pública e em particular no delicado terreno dos desequihbrios intcrregionais.
Exemplar. neste sentido_, Ioi a [ala desta notável Liderança Sindical, o Vicentinho, para o qual, independentemente
de posições sociais e/ou ideológicas, quando homens de boa
vontade e empenhados sentam-se para negociar, os caminhos
tornam-se realidade e aptos à caminhada rumo aos crescimento e a Justiça. Mutatis mutandis, a construção âe um
pacto interregional que reduza desçquihbrios, imprescinde,
igualmente, _de. coragem c de crc_dibilidadc.
Es-ta, em particular no controle c transparência dos fundospúblicos postos á disposição de nossas regiões pára a -alavan- _
cagem do'descnvolvimento e equali?ação de oportunidades.
Ao encerrar, quero deixar o meu mais elevado agradecimento aos Srs. Membros da Mesa D_iretora de.sta Casa, pelo
apoio e atenção sem os quais teria sido impossível a realização
desta e das demais audiências. Agradecímentos que estendo
aos nossos..companheiros Esperidião Amim, Garibaldi Alves,
Gilberto Miranda, João Calmon, _Ronan Tito e a este grande
brasileiro, presidente de nossa ComiSsãO, EICiO-Alvarcs: Compartilho-os, os agradecimentoS, -cOm-os companheiros Deputados Federais presentes, Luiz Girão, Pinheiro Landin," Luiz
Gushiken e Osvaldo Coelho, finalizo com agradecimentos especiais, e em nome -de toda Comissão, ao ihJ.Stre Presidente
da FfESP Carlos Eduardo Moreira Ferreira e toda sua equipe,
pela acolhida. dedicação e atenção com que a todosnosdestinguiu e aos meios dc.comunicação do Sudeste, pela competência na cobertura desta que foi nossa última audiência pública antes _da entrada do Relatório Final.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nal'resente
sessão, terminou o prazo- f}arã aprese hfaçãO de emendas ao
Projeto de Resolução n" 42, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer
na 152, .·de 1993), que autoriza a República Federativa do
Brasil a celebrar contrato de assunção de dívida de responsabilidade da antiga Empresas Nucleares Brasileiras S7A·=_Nuclebrás, no valor de 9 milhões, 136 mil c 800 marcos alemães.
O projeto não recebeu emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)___: Esgotou-se
hoje o prazo previsto noart. 91, § 3'", do Rcegimento lnterno,
sem que tenha sido interpOsto recurso, rio-sentido de inclusão
em Ordem do dia, das seguintes matérias:
--Projeto de Lei do Senado n>' 159, de 1991, de
autoria do Senador Nelson Wedekin, que isenta do
imposto de renda os rendimentos auferido~_a _qualquer
título por pessoa com idade superior a sessenta e cinco
anos, exce.to os de capital;
-Projeto de Lei do Senado n' 176, de 1991,
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que altera a
Lei n<> 5.227. de 18 de janeiro de 1967. de autoria do
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sen-adOr_M-árdO Lacerda, que dis-põe -sobre a política
económica da borracha, re-gula sua execução .e dá outras
providências; e
·
-Projeto de Lei do Senado n' 240, de 1991,
de autoria do Senador João Rocha, que fixa normas
para a aquisição da merenda e do material escolar e
dá outras providências.
Os projetas de Lei do Senado n's 159 e 240, de 1991,
rejeitados, em apreCi3ção conClusiva pelas Comissões ode Assuntos Económicos ,e de Educação, respectivamente, vão ao
Arquivo; ·e o- de n\' 176, de 1991. aprovado pela Comissão
de Assuntos Económicos, vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:.Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
extraordinária daS I8h34min, anteriOrmente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 450,DE !993
. . Votação, em turno único, do Requerimento no 450, de
1993, do Senador Darcy Ribeiro e outros Senhores Senadores,
solicita-ndo, nos termos regimentais, a ciiação de uma Comissão Temporária, composta de seis membros para, no prazo
de oito meses, elaborar um Programa Decenal peSalvação
do Nordeste.

-2REQUERIMENTO Ne 468, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento n9 468, de
1993, do Senador Ney Maranhão, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 405rde
1991, de autoria do Senador Telmo Vieira, dispondo sobre
a alienação de imóveis residenciais de propriedade da União
e de suas autarquias, além de Comissão constante do despacho
inicial, seja ouvida, também, a de Assuntos Econõmicos.

SúBSTITUTJVO AO PROfETO DE LEI DO SENADO
N• 125, DE 1990
DiScussão, eni turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n" 125, de 1990, de autoria do Senador
Teot~nio Vilela Filho, que fixa diretrizes para conservação
de energia e dá outras providências. tendo
PARECER sob n• 146, de 1993, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 minutos.)
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Ata da 1003 "Sessão, em 26 de ll1aio de 1993

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
_EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Chagas Ro.drigues.

--Júlio Campos - Júnia Marise ---Jutahy Magalhães Juvêncio Dias - Lavoisier Maia - Lourival Baptista - Lucídio Portella- Magno Bacelar-- Mansueto de Lavor- Mário
Covas - Marluce Pinto - Mauro Bene\·ides - Moisês AbrãO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS
- -Nãbor júnior - Nelson Wedekin - Nev Maranhão SRS. SENADORES:
..
Odacir Soares - Onofre Quinan - ·pedro Simon . . :.:: Pedro
Affonso Camargo _ Alfredo Campos _ Amir Lando _... Aureo Teixeira - Rachid Saldanha De:rZi - Raimundo Lira - RoMello _ Bello Parga _ Beni veras _ Cados De 1Carli _ Carlos naldo Aragão - Teotônio Vilela Filho - Valmir Carnpdo
Patrocínio _ César Dias __ Chagas Rodrigues _ Cid Sabóia de - Wilson Martins.
Carvalho _ Dario Pereira .,..._Dirceu éarneirO _ :Oivaldo Suruàgy :__
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue5)- O requeri-·
Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _Epitâcio'tãfeteira _ ESperidião
menta lido será votado após a Ordem do Dia, na forma regiAmin _ Flaviano Melo_ Qaribaldi Alves Filho Gerson Camata mentd_l.
- --

=

Gilberto Miranda _ quilh~1]11e Pãt~eirã _ ·_Hê~riqUe A.Iineidã
Humberto Lucena _ Iram :?~aiva _ Irapu<i.n Costa Júnior _ João
Calmori --- João Fr~"Ça _ João Rocha __ , JOriãs'· Pinheiro _ José
Fogaça _ José Paulo Bl~ol

_ José Richa __ )yJi~- CaiOpós:_ Jútíh\
Marise _ Juv~ncio Djas _ Lavoisfei -Maía -~ --:Levy- D1aS- _·
Louremberg Nunes Rocha_J:..ot!Ií:val -~:(aptiSta ~~ Ltiêtd!O :Pórtena . .,.
Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar . . ,JvfatlSuetó çie Lavor _

Marco Maciel _Mário Covas_ Marluce Pinto_ Mauro Benevides
_ Meira Filho _ Moisés Abrão __ Nabor JúníÓr _:.:-Nelson ·cãrn~eiro
_ Nelson Wedekin _ Ney Mciranhão _ Odaclr-_So3ies _ Onofre
Quinan _Pedro Simon : . _ P~dro .reix~ira _ Rà:chld_Sald~mha Derzi

_Raimundo Lira_ Ronaldo Aragão ..... Ronan:[it"o _R.uy Baceiar _
Teotônio_ Vilela Filho_ Valmir Campelo _ W~lsán Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 67 _Sr~. _SêilridoieS: Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
·
Sob a proteção de Deu:-:.. iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lidO pelo Sr. P
Secretário.
É lido o seguinte

Passa-se á

OREM DA DIA

Item-r:
Votação, em turno único, do Requerifnento no 447,
• de 1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senador Federal, do artigo "Imagens de uma_ vidU~'Lde
autoria do c:::sc~~tor Antôni_o Oarlos Vilhaça, puhlica~t0
nQ _Jornal do Brasil, ediçao de 3 de nútio de_ 1993.
_Em votação o requerimento, ·em turno único.
qs Srs. Se~dores que o aprovam queiram permãi1ecer
sentados (Pausa.)
··
ApTõVado.
- se-rá feita a transcrição solioci~ada.
É O SEGUINTE O ARiÍGOCOJA TRAN.'iCRIÇÃO É SOLICITADA:

Jornal do Brasil - 3 de maio de 1993
lMAGENS DE UMA VIDA

Antônio Carlos Villaça
REQUERIMENTO N" 502, DE 1993
Guardo _algumas imagens de Américo JaCoblna Lacombe
Requeremos urgência, nos termos do art. 336~ _alínea ·b, . que o caracterizam. Image~s fugidias e nítidas. De um homem
do Regimento lnterQO, para o Projeto de Lcf da Câin_ara, - tímido, cauteloso e, no entanto, corajoso.
O enterro-de San Tiago Dantas, em 1964, foi uma consano 100, de 1993, que concede antecipação de reajUste de y_encigração. Mais de SOO pessoas. Falararri Roberto Campos, Alceu
mcnto e de soldos aos servidores civis e militares do Poder
Amotoso Lini.ã, Afonso Arinos (este fez uma quase confeExecutivo.
rência a respeito da geração da San Tiago).
Sala das Sessões, 26 de maio de 1993. -AffonSo C amargo
De repente, um rapaz- que se identificou apenas como
- =Alfredo Campos - Aluízio Bezerra .....:..- Affiir Lando do PTB de Niterói --subiu num túmulo e começou a discursar.
Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - César Dias Repetia-se enfadonhamen-te. E não achava o Iim do discurso.
Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de CarFoi ficando penoso. Nós nos entreolhávamos, afiftós. LacQmvalho - Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares
be subitamente se postíro a gritar, cheiO de conviôcção - Epitácio Cafeteira - Flaviano Mello - Garibaldi Alves
muito bem, muito bem, fa!ou muíto bem. Foi e queda. O
Filho - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme
rapaz calou -se.
Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - IraLacombc tinha o senso da oportunidade, o senso da cirpuan Costa júnior - João Calmon - João Rocha - Jonas
cunstância, o senso político. Era de fato o homo politicus.
Pinheiro - José Fogaça - José Paulo Bisol - José Richa
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Aquele que sabia intl.!rvir na hora exata. com energia, com
vivacidade.
Em 1946, o Presidente Eurico Dutra visitava a CaSa de
Rui Barbo~a com o seu Ministro da Educação,_ Clcmc.nte Ma_riani, baiano e banqueirO. Estava preseflte dona Maria Augusta Rui Barhosa, viúva de Rui, havia 23 anos~
Lacombe fazia as hoflras da casa. Ele e dona Maria Augusta eram os anfitriões do Presidente Outra. Paramos diante
do retrato dela, seu corpo inteiro, -moçi. -de bonita. Fez-se
um silêncio longo. Dona Maria Augusta comentou:_ Presidente, veja corho eu era bonita". Lacombe interveio, delicado
"O Presidente há de concordar çomigo que era e continua
bonita_." Dutra sorriu, concordante. Dona Maria Augusta
sorriu, consolada.
[..')is anos depois, em 1948, estávamos ali no velório da
mesma dona Maria Augusta. O corpo repousava no sal<;'io
de visitas. Lacombe, junto ao caixão, parecia um Iii h o daquela
que morrera nonagenária. João Mangabcira fez o discurso
de despedida. "Foste a grande mulher do grande homem" ...
Um discurso brilhante, forte, como só ele sabia fazer. Falava
com a boca cheia. E às vezes_ era um pouco difícil entendê-lo.
Foi Lacombc quem fechou o caixão de dona Maria Augusta,
os olhos cheios de Iagrimas, exatamente como um filho.
Com css_e_ carinho filial ele governou _a Casa..de- Rui ao
longo de 54 anos. Jorge Amado disse no seu discurso de
posse ná ACademia, suCedendo a Otávio Mangabeira, que
ele governara ::t Bahia com muita delicadeza. O mesmo podendo dizer de_ Lacombe em relação à Casa de Rui, na Rua
São Clemente.
Essa delicadeza era nele permanente. Todos se lembram
do seu discurso de posse na Ac~dernia, corno sucessor de
Silva Melo. Este foi um agnóStico, um á enfifiCíSfa_. Embora
pouco dasse com Félixa c Dandc, que disse a Eiisabeth Lescur
- "não há ateu lógico" ... Lacombc ~rá um católico, dir-se
ia um jesuíta. Pois. tratOu o seu _ánféCesSor com o maior respeito, com a maior ddicad-e:Za. Com uma compreensão profUnda
e fraternal. Lacombe morou, aliás quando mocinho, na mesma
casa do Cosme Velho cm que moraria Silva Melo.
Os grandes mestres do seu espírito foram o padre Leonel
Franca e Alceu Amoroso Lima, de quem foi um dos primeirOS
discípulos, ao lado de Rubens Porto, Paulo Sá, Líús_A_ugusto
do Rego Monteiro. Er·a o grUpo da AUC - Ação Universitária Católica, 1929.
Os amigos mais íntimos de Lacombt! nesse período se
chamavam Francisco Clementina San Tiago Dantas c Plínio
Doyle. Ficaram unidos ao longo do tempo.
Ouvi o discurso de saudação a André Malraux feito por
Lacombe, no auditório do Ministério da Educação, 19_59. Um
discurso escrito. Extremamente digno. Era Csta a marca de
Lacombe, a dignidade. Malraux visivelmente gostou da saudação, impregnada de cultura francesa, de literatura f~ancesa.
E fez-nos depois uma longa e erudita confcrf:nda, muito à
maneira dele, poética e trágica.
Mas o grand_c momento, da vida de nosso Lacombc foi
o centenário de Rui, em 1949. Estava com apenas 40 anos.
E preparou tudo com meticulosidade e carinho. Os restOs
de Rui voltaram ã Bahia, num navio de g"ucrra. Foj uma
comemoração nacional.
__
Lacombe escolheu Pedro Calmon para fazer o discurso
ofiCial, quando os restos do grande homem passassem pelas
escadarias da bilioteca Nacional. Calmon fez então o seu maior
discurso. Ele falara no ce-mitério- de São João Batista, em
março de 1923, com 19 anos, junto ao corpo de Rui -
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em nome dos estudantes. Falava agora, a 5 -de novembro
de 194():, na porta da Biblioteca Nacional, no meio de tanta

gente, em nome do Brasil.
Comentando, depois, o discurso perfeito de Calmon, Lacombc justificava a escolha - " o que o Calmon é mesmo
__ é um tribuno" ....O tato de Lacombe era como a sua ironia
-notável. Não chegou a escrever a biografia de Rui. Mas
serviu à causa de Rui com discrição e dedicação exemplar.
Escritor, membro do IHGB. do Pen Clube do Brasil o da
Academia Brasileira de Filosofia.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Requerimento n'' 502/93, de ur··
gência, lido no Expedi-ente, para o Projeto de Lei da Cãmara
n" 100, de I~Y3.
Em votação o requerimento.
0!:. Srs. Senadores que o aprovam queirain pe-rm:::~i"lecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
DiscussàO, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmara n" !00, de 1Y93 (n" 3.832/93, na Casa de origem), que concede antecipação de reajuste de vencimentos e de soldos aos servidores civis e militares do
Poder Executivo. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do disposto no art. 14Q, letra a, do Regimento
Intt.!roo. designo o _n_obre Senador Cid.Sahúia de Carvalho
paút -prOferir o pareC~t, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tratase de parecer de Plenário, em substituição à Comissão de
Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n" 100, de 1993 (n·• 3.832/93, na Casa de origem), "que concede
antecipação de reajuste de v_encimen_tos e de soldos aos servidores civis e militares do Poder Executivo".
Vem a exame desta Casa revisora o Projeto de Lei de
iniciativa do Excelentíssimo Senhor Presidente da República
que concede antecipação de reajuste de vencimentos e de
soldos aos servidores civis e militares do Poder Executivo.
O í_ndice de reajuste proposto pelo Primeiro Mandatário,
para ser aplicado a partir de 1'' de maio do corrente, é de
85% (oitenta e cinco por ct:nto), incidente sohn~ os vencimentos, soldos e demais retribuições, a título de antecipação
a ser compensada por ocasião da implantação da política de
remuneração dos servidores públicos federais.
O art. 2" da proposta determina a aplicação do mesmo
adiantamento aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do servidor. E o art. 3" especifica que
há dotações orçamentárias para dar suporte ao acréscimo de
despesa provocado por el'.ta antecipação.
Do ponto de vista de constítucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, nenhum óbice existe impeditivo da aprovação da matéria.
Quanto ao mCrito, dois aspectos devem ser considerados:
o primeiro é que o índice de antecipaçãO de reajuste, mais
uma vez, tem como parâmetro principal, não a perda d(! poder
aquisitivo dos salários dos servidores públicos, devido à infla·
ção, mas as disponibilidades de caixa do Tesouro; o segundo
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é.quc o funcionalismo púhlico continua sem uma política de

remuneração, se b~m que. desta vez, o próprio texto do projeto. no seu art. 2'·, acena çom a iminente implantação de tal
política.
··
EntenJçmos que este é o caminho qu~ poderá diminuir
a intranqüilidade hoje existente no seio dOS servidores, toda
vez lJUe se aproxima a época de concessão cte reajuste._
Neste momento; só nos resta aprov~.r-'! presente projeto
de ld, compreendendo que se trata do índiçc suportável pelas
combalidas finanças públicas do_ n_osso País, conforme nos
assegura o Poder Executivo.
Opinamos. portanto, pela aprovação do presêntc Piojeto
de Lei da Câmara n" 100, de 1993.
É o parecer favorável, Sr. Presidente.·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro4rig~es) - O parecer
é favorável.
Completada a instrução da maiCria~ pass-i-seà díkussão
do projeto. em turno único. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, erlécrro --a_ diSCUSsãO.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram·=permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção,
É o seguinte o projeto aprovado:

ORDEM DO DIA

-IVotação, em turno único, do_ Requerimento n'-' 450~ de
l99_3, do Senador Da_rcy Ribeiro e outros _Senhores Senadores,
·solicitando, nos termos regimentais, a criaçãCi de _uma Comissão Temporária. composta de seis membros para, no prazo
de oito meses, elaborar um Programa Deccnal de Salvação
do Nordeste_

-2-

d:

- --votação, ~m turno único, do Requerime~to ~9--468,1993, do Senador Ney Maranhão, solicitando, nos termos regi-mentais, que s?bre o Projeto de Lei do Senado n~ 405, de
1991, de autona do Senador Telmo Vieira, dispondo sobre
---a alienação de imóveis residenciais de propriedade da União
7~e. suas ~u_tarq':lias, além da Comissão constante do despacho
tmcml, s_eJ a ouvtda, também. a de Assuntos Económicos.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 100, DE 1993
(N" 3.832/93, na Casa de origem)
(De iniciativa do Prcsidente_dª----Repúhlica)
Concede antecipação de reajuste de vencimento e
de soldos aos servidores civis e militai-es do Pode_r Executivo.
,

~3-

-Discussão em_tumo sy.pl_en1:entar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n~__125, de 1990, de autoria do Senador
Teotônio Vil.~la Filho,__ que ~ixa dirctrizes para conservação
de energia e dá outras providências, tendo
PARECER sob n' 146. de I993. da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
_ . O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
·

(Lel'anra-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)

O Congresso Nacional decreta: _
Art. 1' Fica concedido aos servidores civis e militares
do Poder Executivo F~de~al, da adminiStração direta,· autár- ·
quica e fundaciOnal, hem como dos e"xtiÍ).tos Territ6r_í6s, -a
partir de 1,, de maio de _1993, antecipaç-ão de reajusfe de 85%
(oitenta c cinco por cento) incidentes sobre os .vencimentos,
soldos e demais retribuições, a set compensada por ocasião
da implantação _da política de rcmuneraç~o dos servidores
públicos federais.
Art. 2° O disposto nesta Lei aplica-se aos- proventos
da inatividade e _às pensões decorrentes _d_o faleç_im~nto de
servidor público federal civil e militar.
Art. 3" As despesas decorrentes des_ta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4'-' Esta Lei entra em vigor na daüi de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi- "'
dência recebe-u do Governo do Estadp .do_ Rio Grande do
Sul o Oficio ir' S/53, de 1993 (fio 486/93 na origem). solicitando.
nos termos da Resolução n" 36, _de 1992, do S-enadO FCàeral,
autorização para emitir· e colocar no mercado-Letras Financeiras do Tesouro do Estado - _LFT-RS, vencíveís no 2~ semestre de 1993.
A·matéria será despaêbada à Comlssáó Je--Assuntos-Etonômicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais
havendo a tratar, a _presidência vai encerrar "Cfs trabalhos,
designando para a sessão ordinária_ de arp.anhã a seguinte

RETIFICAÇÂ<J
Na publicação da Ata da i2~ Reunião Ofdinária, da Co~
missão Diretora, realizada em 28 de abril de 1993, feita ·no
DCN II, de 5 de maio de 1993. na págioa 4038, 1' coluna,
onde se lê:
"'Lúlio Campos, Primeiro Secretário";
Leia~se:

"Júlio Campos, Primeiro Secretário";

ATAS DE COMISSÃO
A'I'A DA REUNIÃO DA COMISSÃO D1RETORA
· DO SENADO FEDERAL, EM CONJUNTO COM
A MESA DIRETORA DA CÂMARA Dú!>DEPUTADOS,
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 1993
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte de maio
de um mil, novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão
Diretora do Senado Federal, em conjunto Com a Mesa Diretora da Câmara dos Deputãdos, na Sala de Reunil)es d~ Presidência do Senado Federal, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores: Humberto Lucena, Presidente,
Levy Dias, Segundo Yice Presidente, Júlio Campos, Primeiro
Secretário, N a~or Júnior'· Segundo Secretário, J únia Marise
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ATA DA JS• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DIRETerceira Secretária, Nelson Wedckin, Quarto Secretário, c
TORA
dos Excelcntís.s.íffi6s Senhores Deputados: 1nocêncio Oliveira,
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 1993
Presidente, Adybon Mona, Primeiro Vice Presid_e.n_te, Fernando Lyra, Segundo Vice Presidente, Wilson Campos, PriÀs de~ horas e cinco minutos do dia vinte__ de maio de
meiro Secretário, Roberto Cardoso Alves, Segundo Secreum mil, novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão
tário, C Aécio Cunha, Terceiro Secretário.
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi~
Deixa de comparece·r~ po·r motivo justificado, o Excelendéncia, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senatíssimo Senhor Senador Chagas Rodrigues, PrímeiroVice Predores Humberto Lucena, Presidente, Levy Dias, Segundo Vi~
sidente.
--ce Presidente, Júlio Campos, Primeiro Secretário, Nabor Jú~
0 Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Humnior, Segundo Secretário, Júnia Marise. Terceira Secretária.
berto Lucena, dá início aos trabalhos, _sugerindo a realização
e Nelson Wedekin, Quarto Secretário.
de reuniões conjuntaS periódicas das Mesas Diretoras das duas
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Excelen~
Casas, visando a uma maior integração e à agilização das_
tíssimo Senhor Senador Chagas Rodrigues, Primeiro Vice Pre~
tarefas legislativas. Com isso, Como notou, será_possível esta~
sidente.
belecer com mais precisão um calendário para as sessões do
O Senhor Presidente dá início à reunião e submete aos
Congresso Nacional.
presentes os seguintes assuntos:
.
.
.
Por proposta do Presidente do Senado Federal, as duas
a) Expedíente do Senhor Senador Gllberto M1randa sohMesas deliberaram, dentro da programação pretendida, a rea~
citando o pagamento de fatura emitida pela Sociedade World
lizaçáo de sessões noturnas, às vinte e uma horas, às quartas~
Stream Turismo Ltda., a ser descontado de sua cota de passafeiras, reservadas para a discussão e votação de matérias rele,_-- gens aéreas.
_
.
vantes e/ou polêrnicas.
-::-" __ -- __ - -Após exame, o pagamento é autonzado pelos pre~ente:::..
A sugestão suscitou debates, assinalando o Presidente
b) Processo n' 007957/93-9, em que o Chefe do Serviço
da Câmara dos Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, que
de Segurança indica o servidor Silvio Luís Damlco Raposo
a iniciativa merecia acolhida, pela sua oportunidade e por
para prestar serviços na Representação do Senado Federal
ser possível antever bons resultados:
_
. ,.
no Rio de Janeiro.
Também intervieram, com mamfestaçoes a favor da rdeta,
É designado_ o Senhor Primeiro Secretário para relatar
os Senhores Senadores Júlio Campos, Levy Dias, Nabor Júa matt!ria.
nior e Júnia Marise, bem como os Senhores Deputados Adyl~
Com a palavra, o Senhor Quarto Sccrdário apresenta
son Motta, Primeiro Vicc Presidente. que disse ser ótima
parecer à prestaÇãO de contas da FUndação Pedroso Horta,
a idéia, e Roberto Cardoso Alves, igualmente a favor.
relativa ao exercício de 1992. no qual conclui pelo acatamento
O ·presíde-Ote da Càm(!ra dos Deputados, numa segunda
do parecer da Auditoria, considerando comprovada a aplica~
interVenção, apontou ÕexcesSo de trabalho como motivo prinção do valor de Cr$72.400.000,00, devendo a Fundação Pedrocipal, do reduzido comparecimento de parlament~rcs, q~e
so Horta, por força do art. 9" do Ato n" 54/88, d<:t Comissão
ocorre às vezes às sessões notumas atuafmente realizadas as
Diretora, proceder a devolução à Subsecretaria de Adminisdezenove horas.
tração Financeira do Senado Federal da diferença não comproFoi também acertada a realização de sessão conjunta na
vada de Cr$3.769.148,28- valor nomiQal de 1 ·-1-93, co_r_res~
manhã de quinta~feira, dia 27 de maio de 1993, para votação
pendente a 508,48 UFIR diária - , a ser atualizada maneta~
de vetos que compõem extensa lista à espera de deliberação.
riam ente pelo valor da UFIR estabelecida no dia de efetivação
As duas Mesas deliberaram ainda sobre os seguintes itens:
do depósito (Processos n'' 003248/93-3, 007839/92-8 e
a) Projeto de Resolução que altera a estrutura e o fu~cio·
.
014931!92-3).
namento da Comissão Mista de Orçamento.
Após discussão, o parecer é aprovado.
O assunto é debatido, com a elab9ração do Projeto de
Por fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senh.or
Resolução, assinado pelos presentes e que será objeto de
Diretor-Geral, que leva à apreciação dos presentes as segurn~
discussão e votação na sessão do Congresso Nacional convo~
tes matérias:
cada para a noite do próximo dia 26 de maio de 1993.
-a) Proposta de Ato da Comissão Diretora que "divide
b) Projeto de Resolução que dispõe sobre a composição
em especialidades as áreas integrantes das categorias funcioda Mesa do Congresso Nacional.
nais _de Analista Legislativo e de Técnico Legislativo".
Acolhida pelos presentes, que assinam o Projeto de ~eso - -- Após discussão, os presentes aprov~m a proposta e assiIução, a matéria será discutida e votada na sessão conJunta
nam o respectivo Ato, que vai à publicação.
do Congresso Nacional, marcada para o dia 26 de maio de
b) Proposta de Ato da Comissão Diretora que altera o
1"3.
parágrafo único do artigo 67 do Ato n·) 31, de 1987.
.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da CoApós discussão, os presentes aprovam a proposta e assimissão Diretora do Senado Federal declara encerrada a reunam o respectivo Ato, que vai à publicação. .
nião, às doze horas e dez minutos. pelo que eu.
.
,
Nada mais h a vendo a tratar, o Senhor Presidente declara
Manoel Vilela de Magalhães,_ Direto_r-Geral e Secretário da
encerrada a reunião, às dez horas e vinte minutos, pelo que
Comissão Diretora do Senado Federai,Javrei a presente Ata
eu,
,Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral
que. depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publie Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que,
cação.
depois de assinada pelo Senhor President~, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 20 de maio de 1993. --Sena~
Sala da Comissão Diretora, 20 de maw de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
dor Humberto Lucena, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 101• SESSÃO, EM 27 DE MAIO DE
1993
'
1.1 -ABERTURA .
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República
- N• 98/93 (n 9 283/93, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
~ N• 199 e 200/93, (n• 285 e 281/93, na origem),
solicitando a retirada .d~ seguintes matérias:
Projeto de Lei da é:àmara n' 95192 (n' 637/91, na Casa
de origem), de iniciatiVa do Presidente da República, que
"dá nova redação a·o art. 27 da Lei n' 5.540, de 28 de
novembro de 1968, _qUe fixa normas de org~nização e funcionamento do ensino superior"; e
Projeto de Lei da Câmara n' 62/91 (n' 4.:59:2!9o; na
Cisa de origem), de inküi1fVa do Presidente da República,
que "dispõe sobre a criação da Universidade Aberta do
Brasil e dá outras providênciaS".
1.2.2- Ofício do ProcUrador-Geral da R~pública
~ N• 558/93, solicitando seja determinada a juntada
do (urriculum vitae em anexo à Mensagem n9 188!93 (n 9
264/93, na origem), cm q,qe. o Senhor Presidente da República submete o nome do Sr. Aristides Junqueira Alvarenga
à apreciação do Senado Federal, para recondução ao cargo
de Procurador-Geral da República.
1.2.3- Oficio do Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados
-No 191/93, comunicando a aprovação do Projeto
de Lei do Senado n' 112/89, (n' 3.463/89. naquela Casa),

de autoria do Senador Maurício Corfêa-e outros, que dispõe sobre abono das faltas ao serviço na administração
pública federal, no período que menciona, e dá outras
providências.
- N 9 192/93, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 262/89 (n' 5.380/90, riaqúêla Casa), ·
da autoria do Senado Maurício Cortêa, que -dispõe Sobre
o exercício dos direitos culturais. os iné.entivos à cultura
brasileira, e dá outras providências.

_
Encpminhando à revisão do Seriado_ autógrafos dos
.
'
:
- seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n' 101/93 (n' 1.258/88,
na Casa de origem), que fixa diretrizes e bases da educação
nacional; e
· -Projeto de Lei da Câinara n' 102/93 (n' 2.801192,
na Casa de origem), de ini'?~ativa da C~-_1 que inv~~t~ga
o e~-t~!:?línió de criança e adolescentes, ,que aJtera dispositivos ·ctos Decretos-Leis n9 5 e 1.001 e 1.002, de 21 de
abril de 1969, Códigos Penal Militar e de Processo Penal
Militar, respectivamente.
1.2.4- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Substitutivo do senado ao Proje-to de Lei da Câmara n' 90/92 (n' 3.019/92, na Casa de origem), que modifica
dispositivos da Lei n9 6.494, de 7 de dezembrQ de 1977.
estendendo aos alun~s de ensino especial o direito à partici.;
pação em atividades de estágio. (Redação do vencido para
o turno suplementar.)
-Projeto de Lei do Senado n' 327/91, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, c:J.ue dispõe sobre
a participação dos empregados na direção das sociedades
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EXPEDIENTE
CI!.NTRO OllAP!CO DO SENADO FI!DBRAL
MANOEL VILEU. DE MAGALHÃES

Diretor.OcraJ. d.o ScU:do Federal

DIÁiliO DO CONORBSIIO N>\UONAL

lapre110 tob rapouabilid&dc da Maa do S.Mdo Peden.l, ,

AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Eucanvo
CARLOS HOMERO VIEIRA SINA
Dirctor Adaiaiatraavo - l.t:l:l CARLOS BASTOS
DirciOI' bdurnal
fLORIAN AUGUS!'O COUTINHO MADRUGA
Dirctor Adjuto

ASSINATURAS

Scaatral ···-·-··········~-·---·-·--·-----·-----·-_--.' - Ç.S 70.000.00

SENADOR MAGNO BACELAR- Collsid~làções
de economia mista c empresas públicas yinculadas à União. __
(Redação final.)
sobr"e dúvidas suscitadas pof.eXpres~6ê~ co~ii~as:~~ di~~~r:
so- do Sr. 'Gilberto Miranda.
._
. .._ . , .. · ·,-. ~
1.2.5 - leitura de Projeto
SENAQOR GILBERTO MIRANDA, eni ~xpli~ação
pessoal --:- ESclar~cii}lét,ltO S,opí-~ ~ ,r~I' se~_tido d~~ çipres-Projeto. de Resolução n~ 43{93; fi.e ªutqria do Senador Valmir Campclo, que modifica os arts. 77 e-_107 do sões contidas em. seu prom,mciamento, pbje_tÇ> das_?-?~e,rya~_
ções do Senhor Magno Bacelar.
Regimento Interno do Senado Federal.
1.2.9-· Réquerimentos
1.2.6- Requerimentos
- N9 507/93, do Senador Esperidião Amin, solicitando
- N' 503193, do Senador lrapuan Costa Júnior, solici-·
liccnç~ no dia 28- do corrente mês .. A.pr.ovado.
tanda que sobre o Projeto de Lei n' 8.031, de 1'2.de abril
· -·w 508Í93, d'o' SenadoH)arcy Ribeiro .. solicitando
de 1990, que criou o Programa Nacional de Desestatização,
licença dos trabalhos Qa Ca~~· _!}Q_petíodo de 30 de mato
além da Comissão constante do despacho inicial·cte·distri- '. -~ 6 de ]uri~o do corr~rtte arro.Aprov_~~o.
buição, seja ouvida, também, a de Relações Exteriores
1.2.10- Comunicação
e Defesa Nacional.
- - - · · --. - - N' 504193, do Senador Alfredo Campos, solicitando
-Do SenadOr Darcy Ribeiro._de ausência do País.
licença dos trabalhos da Casa, nos dias 11, 14, 15, 22,
29 de janeiro; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 25, 26 de. fe_vereko;
1.3-0RDEM DO DIA
l, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 30 de março; e 30 de abril
Requerimento n' 450193, do Senador Daicy, Ribeiro
do corrente ano. Aprovado.
e outros Senhores Senadores, sqliçi_tando, f!~S,termqs·regi~
-N' 505193, do Senador Alfredo Campos, solicitando mentais, a criação de uma Comissão Temporária, composta
licença dos trabalhos da Casa, nos. dias 3, 7, 10, 14, 17,
de seis membros para. no prazo de oito meses, eLaborar
21 e 24 de maio do corrente ano. ~_provado.
_um Programa Deccnal de_ Salyação do Nordeste. 'Retirado
- W 506193, de urgência páfa() Ofício "S" n' Sf/93,
nos termos do Requerimento n" 509/93, Ao Arquivo.
que nos termos da Resolução n~. 36, de 1992, d_o, Senadq
R.e_querimento n~ 468/93, do Senador Ney M_aranhão,
Federal, solicita autorização para contratarem operações
solicitando, noS termos regimentais, que, sobre o Projeto
de crédito, para os fins que especificam.
de Lefn,;405, de 1991, de autoria do SeriadorTelmo Vieira,
dispondo sobre.a alienação de i111óyeis. res~denc~a~s. de p~q
1.2.7- Comunicação da Presidên_cia
pried3;de da União e de s~as aut4r_g~\as, além da C?f11is,s~o
-Recebimento do Ofício ri" S/54/93 (n" 33/93, na oriconstante do despacho inicial, seja ouVida, tamb.é_m, a de
gem), solicitãriao, nos termos· da Resolução n'-' 36/92, do
· ·-, ~- ·
Assuntos Econôqticos.~Provado.
Senado Federal, autorização para que possa contratar opeSubstitutivo aO Projefõ de L~ i 4q Sê nado n<t, 125, de
ração de crédito, para os fins que espeCifica. - 1990, de au-toda do Senador Teotónio Vilela Fifh'o, qu.e
fiXa diretrizes para conservação de energia e da- Otltrás
1.2.8- Discursos do Expediente
providências.Aprovado em turno suplementar. À Cámara
dos Deputados. ·
SENADOR V ALMIR CAMPELO--' Antecipação
da revisão constitucionaL Defesa da -m.:_amitenção dos direi~
1.3.1-- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia.
tos sociais.
'1.3.1- Requerimento n'' 506193, lido no Expediente
d~ presente_ sessão.Aprovado.
·
SENADOR GILBERTO MIRANDA- Sugestões
-Proposta formulada pelo Sr. Ronaldo Aragão, rela~
para a retomada do crescimento. braSiterro. M·anif<!stã.ção
tOr"des_ign·a~o, solicitando correções nos autógrafos do Pro~
de apoio ao Ministro Fernando Henrique Cardoso.
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Herci1io Luz (Florianópolis) seja elevadO à catego;ia
"internacional".

de

SENADOR DIV ALDO SURUAGY- Quadro calamitoso da Saúde no Estado de Alago_as _e apresentação
detalhada de medidas de governo c~pazes de reverter tal
situação.

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia_

SENADOR ANTONIO MARlZ -Retorno ao exercício do mandato de Senador pelo Estado da Paraíba.
SENADOR CID SABÓIAD.E CARVALHO E BELLO PARGA;como Líderes do PMDB e do PFL, respectivamente -votos de boas-vindas ao Sr. Antônio Mari~.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Defesa da preservação dos pequenos- partidos e criação de
medidas que caibam ''siglas de alugo~ I", a propó~ito da
· tramitação no Senado de projeto que reformula a legislação_
· partidáfia.
.
_ -.
SENADOR JULIO CAMPOS- Desrespeito à Bandeira Nacional por manifestantes grevistas em ·ato público
promovido pelo Sindsep, em Brasília.
SENADOR LAVOISIER MAIA - Septuagésimo
quinto aniversário de fundação da_Assembléia de Deus,
no Rio Gt:"ande do Norte.
SENADOR NELSON WEDEKIN :..._Endosso. ao
justo e oportuno pleito- de lideranças políticas e· empre:..
sariais de Santa Catarina. il.o Sentido de que o Aeroporto

SENADOR JOÃO CALMON- Transcrição pos .·
Anais do S~nado do discurso proferido pelo Senador Ruy
Bacelar, como presidente do Grupo Brasileiro, perante_
a 89~ Conferência da União Interpalamentar, realizada em
Nova Delhi, de 12 a 17 de abril último.
1.3.3..,... Designação da Ordem do Dia da próxima ses·
·São

1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATOS 00 OIRETOR-GERAL
-N'' 5 e 6, de 1993
3- MESA DIRETORIA
4- LÍDERES E VICE-LÍOERES OE PARTIDOS
· 5- COMPO"SfÇÃO tiAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 101 3 Sessão, em 27 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

É lido o_seg~inte__

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHA!J-SEPRESENTES OS
SRS. SENADORES:

AffonSo Camargo _ Alulzio Bezerra ..:.. Bello Parga _ Beni V eras
_ Carlos De'Carli _ Chagas Rodrigues _ Cid Sabóia de Carvalho _
Dario Pereira __ Dirceu--·canféito"-~ Elcio Alvares _ Epitácil.
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Flaviano Melo _ Garibaldl Alves
Filho Gefson ea:mata -Gilberto Miranda Guilherme Palmeira
_ Henrique Al~eida _Humberto Lucena ~João Calmõn _ João
França
João Rocha
Jonas Pinheiro
José Richa ]úlio
· M · -La ·· M · -Le. o·
Lo- ·a!
Campos_-J-uma
ar1se _ vo)sler _ a1a _ vy 1as _
unv
B ·
L 'd" p
L
·
Alb
rt
or
·
·
·
Ma
11 -- UIZ • e 0
aptlsta -- u_c.I 10 _orte_a
Iverra . ~no
Bacelar- ~3?sueto de Lavor .- MárciO. Lacc:rda- Máno C:O~asMarluce Pmto__ Mauro,~enevide~- -~ei~a ~Ilho- Na~or JumorNey ~aranhão _PecJ.I:o SimOJ;l_ Pe~o _TeiXei~-- Ra~h~~- Sald~ha
Derz1 _Raimundo Lira_ Ronan Tito_ Valmu Campelo _Wilson
Martins.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) A lista
de presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores.
Havendo número regimental declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de

~eus,

iniCiamos nosSOs_ trabalhos.

· O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.-

EXPEDIENTE
MENSAGENS
,

00 PRESIDENTE OA REPÚBLICA
RestitUindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
.
N'198,de1993(no283/93,naongem),de26docorrente,
d 1992 ( o
.
d L . d C'
o
I referente ao ProJeto e e1 a amara n 118, e
n
5.579/90, na Casa de origem), que dispõe sobre a aplicação,
nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais,
das normas da Lei n9 8.038, de 28 _de maio de 1990, sobre
ações penais originárias, Sancionado e _transformado na Lei
n' 8 .6S8, de 26 de maio de 1993.
N' 199 e 200, de 1993 (n'' 285 e 281/93,-na origem),
solicitando a retirada das_ se~uinte_s maté~ras:-- - --

.-Projeto de Lei da Câmara n' 95, de 1992 (no 637/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que "dá nova redação ao art. 27 da Lei n' 5.540, de 28 de
novembro de 1968, que fixa normas d_e organização e funcionaM
. mento do ensino superior", e
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-Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1991 (n' 4,592/90,
na .Casa de origem). <;te ~n.içiativa do Presi&nte da República,
que "dispõe sobre a criação da Uniy~r~~df!de Abe.rta do Br~sil
e dá outras providencias".

·: , OFÍCIOS ·
, DO PROCuRA.POR-GE~ D;\,iu;PÚBLICA
. OFÍCIOIPRG/GAB/N' 558
Brasfiia, 26 de maio de 1993
'
Senhor Presidente,, . ·
·
Cllfupriirie'ntãrião-o, solicito a Vossa' ExcelênçÚt ·sé]a. determinada à juntada do Curriculum vitae em anexo à Mensagem n' 18SÍ93 (n' 264/,93, na orige'n}), 'e'm que 6 Exm•. Sr.
Presidente República submete o m~l,l.J10me à apreCiâ.Ção: do
Se:õ:add Federal para recondução ao cargo de Proc_uradorOeÍ'al da RePUblica. ·
· · ~
·
'. •.-

.

''

''

Atenciosamente, -

'I

Aristides Junqueira Alvarenga -

Pr_ocurador;.Oe.ral da, República.
' •. i=t!~RICULUM VITAE
I - Dados Pessoais
Nome: ARISTIDES JUNQUEIRA ALV ARENGA
Filiação: Luiz de Melo Alvarenga e- Alice Junqueira Alvarenga
Local e data de nascimento: São João Del-Rey/MG, e!ll
2,3-1942.
'' '
Estado civil: casado
Nome do cônjuge: Rosely de -Oliv~ira Alvarengã
Filhos: Lúcio de Oliveira Alvarenga-15-1-1981e Mário
de Oliveira Alvarenga- 4-5-1984
-. ·
· . ··
Endereço residencial: SQS 316, Bloco F, Apt' 603'.
Endereço de trabalho: Procuradoria:..Geral da República
-Av. L-2 Sul, Q, 603, lote 23 Fone: 313-5320
II - Documentos de Identidade
Carteira de Identidade: RG 12.238.299-SSP/SP Em
23-1:1978
' . '' •
. . o'"
Certificado de Reservista: n• 332.149-Séiie-C-4• RM-11'
CR
..
Título de Eleitor: n• 450120/38, 1' Zona, 144• Seção, Brasília/DF
-CI:'F n' 004.715.931/68 PASEP n' 1.004.395.438-0
ID - Histórico Escolar
Curso primário: Grupo Escolar "João dos Santos" de
S. João Del-Rey, MG (1949/1952).
,Curso de Hu.manidades: Seminário-,Menor de Mariana/
MG (1953/1958). .
Curso de Filosofia: incqmpleto, ho-Sem1iiãriô Maior de
··'
Mariana!MG 1959/1960).
CUrso- de Bacharelado: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, coai sede em Belo Horizonte
(1963/1967), havendo colado grau em 10 de dezembro de 1967.
Curso de Pós-Graduação: em nível de mestrado, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1974/1975),
sem defesa de tese.
IV - Aprovação em concursos públicos
1966- Estagiário Acadêmico de Direito; do Estado de
Minas Gerais.
1968- Promotor de Justiça do Estado de Goiás, logrando aprovação em primeiro lugar.
1973- Procurador da República.
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__ V - Dados Funcionais
-Chefe do Pessoal da Maternidade Odete V aladares,
em Belo Horizonte-MG (setembro de 1962 a setembro de
.
1968).
- Diretor do Departamento Jurídico da Federação dos
Trabalhadores Cristãos de_ Minas Çier_~is (19_67 a setembro
de 1968).
-Promotor de Justiça nas comarcas goianas de Santa
Cruz de Goiás, Porangatu, Palmeiras de Goiás e G_oianésià;
(de outubro de 1968 a 7 de novembro de 1973).
- A disposição do Departamento de Polícia-Federal, em
·Goiás, durante o primeiro semestre 'de 1973.
· ...__Chefe de Gabinete da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de GoiáS, de agosto a 7 de novembro de 1973.
-Procurador da República, ·em -São Paulo, a Partir de
7 de novembro de 1973, com.atuação junto às Varas da Justiça
Federal especializadas em matéria penal.
...:.- Designado pelo Procurador-Geral da República para ter
exrecício junto a Procura~pria-Geral d_a República, para emitir pareceres em matéria- pen-~il, perãnte o Supremo Tribunal
Federal Uunho a novembro de 1978).
-Removido, ex officio, para a Procuradoria-Geral da República, em Brasíl~a-DF, para emitir pareéeres em--matéria
penal, perante o Supremo Tribunal Federal Uunho de 1979
a 13 de maio de 1983).
· - Designàdo-pelo Procurador-Geral da República para
funcionai ria ação penal relativa ao homicídio praticado contra
o ProCurador da República, Pedro Jorge de Melo e Silva,
·pe'tante a 1~ Vara da Justiça Federal, Seção Judiciária do
Esfado de Pernambuco Uunho de 1982).
·
-Nomeado para o cargo em comissão de Subprcicurador-Geral da República, por decreto do Presidente da República, publicado no DOU de 13 de maio de 1983, passando
a·ofitíar junto _à Terceria Tul111a dO Tribunal Federál de Recursos, até fevereiro de 1987.
" - '--Desigriado, em janeiro de 1986, pelo Procui:adOr-Ger~l
da República para oficiar junto à Quarta Tunna do Tribunal
Federal de Recursos, cumulativamente com o ofíçio junto
à Terceira Turma, até fevereirO de 1987.
·
_:_DesignadO, em 3 de fevereiro de 1987, pelo Procurador-Geral da República, para Secretário de Coorde:naç~o da
Pefesa da Ordéril Jurídica do Ministério Público Federal, nos
termos do art. 28 do Decreto n9 93,_840_, de 22-12-862 pe:r_m~ne
cendo em exercício até junho de 1988. _
- - _ ___ _
- :....... Designado, em 5 de fever~iro de 1987. pelo Procurador-Geral da República, para oficiar perante a 1~ Seção do
-Tribunal Federal de Recursos, permanecendo em exercício
ate27 de abril de 1987.
-Designado, em TI de abril de 1987, pelo ProcuradorGeral da República, para oficiar junto à 1• Turma do Supremo
Tribunal Federal e para subsitituir o Procurador-Geral da
República, em caso de ausência ou impedimento.
-Promovido por merecimento, em março de 1988, ao
c~rgo de Procurador da República Especial, hoje denominado
Subprocurador-Geral da República, ·cargo efetivo e não mais
em comissão.
-Designar em 28 de junho de 1988, pelo ProcuradorGeral da República, para exercer as funções de V ice~ Procurador-Geral da República; para -oficiar em processos de competência do Supremo Tribunal Federal; par supervisionar a atliáção do Ministério Público Federal em processos penais, junto
ao Supremo Tribunal Federal e para subineter à aprovação
do Procurador~Geral da Repúblcia a manifestação do Minis~
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téiio público Federal em que se ponham em causa ql}.estões
novas de inconstitucionalidade ou de interpretação constitucional..
. · · , ·
- Nomeatlo para o cargo de Procurador-:Geral da República, parà·niandato de dois_ anos·, 'COm posse em 28 _de junho
de1989,
. . •.' ···•.• · '
· · ··
-·Reconduzido ao cargo de ProcUi-ador-Oeial d3 _RepUblica por decreto de 28 de junho de 1991, do Exm' Sr. Presidente da República, publicado no DOU - Seção II, de I'
de julho de 1991.
VI - Experiência Docente_
Professor de Legislaç_áa Aplicad3: e Organizaç~o S_ocial
e Política Brasiléira, no Ciu:so Técnico de Contabilidade do
Colégio Estadual de Goianésia, Goiás (1971 a 1972).
.
Aulas no· Curso de Estágio da Faculdade de Direito das
Faculdades Metropolitanas Unidas, São Paúlo-SP (1974).
Professor Con-vidado para ministrar aulas de_ Polícia Fazendária; na Academia Nacional de Polícia, erri l3rasflia-OJ:<,
referente.ao: Curso de Agente de Polícia Federal (1982).
PrOfessor -colaborador do Centro de Ensino Unificado
de Brasília - CEUB; disciplina Direito PrOcessu-al Penal
(1982/1985).
. ' . ' •, ,
VII,.:.._ Participação 'em ComissOes examinadoras de coo~
cursos públicos·
•' ' ·

.

'

'-

Designado pelo Ministro-Presidente dó Tribunal Federal
de Recursos para compor a Comissão do con-curso público
destinado, ap provimento. dos cargos, privativos de bftcharel
em qiç~i~o,, fia Classe ~'A'', da Categoria deTécnicoJl!dJçiário,
do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal FçQ.eral
de Recursos (1980)..
. : . . ' . · . , : ..· . ' • . · .
·Contr~tado pela p(ret!)}ia, âo Pesso~l Civil da Marinha
para elaborq.r,prpva para c,oncurso interno, de ascensão funcional parlO! Assi~tente Juríqico, .realizado pelo ~in~s_tériQ d:a }4arinha (1981).
.
. .. .. . .. .. .
Membro da Comissão ExamJnã.dora do Concurso. Público
para provimento de cargos de Procurador d!'f Fazenda Nacional, rea)i)oado pela j':scola de. Administração Fazendária-ESAF, em 198111982: , , ,
.
. ___ . .
Memb.ro da Comissão Examinadora do 69 ÇçJJ;lcurso Público para provimento de c<;u:_g~s d_e Pr~~r~~<?~ da República,
realiza<;lo pela Procura<:Jopa-Gérl~ da ~eppblcià, em 1983 ..
. M~~Pro da Comi.s~ão Examinadora do 89 Çoncurs_o_ Público para provimento de cargos de Procurador d~ ~epública,
realizado pela Procurador:WrGeral da República, em 1987.
Membro da Comissão Examinadora do ~-Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República,
realizado pela ProcuradOria-Geral da República, em 1989.
Presidente da Comiss-ão -Examinadora do 10~ Concurso
Público para provimento de cargos de Procurador da República, realizado pcl.a Pro.curadoria-Geral da República, em
1990/1991.
Mern:Pro de Comissõ_es Examinadores de diversos concursos públicos realizados pela ESAF, desde !983-atéhoje, para
provimento de cargos de níveis superior e médio em Tribunais
Regionais Eleitorais, Tribunal Fed~ral de Recu_rsos etc.
VIII- Participação em Comissão Julgadora de Concurso
de Monografia Jurfdiça
Presidente da Comissão Julgadora d~ _Concurso "Miguel
Cerqu~ira", promovido pela Associação Goiana-ao Ministério
Público, a·que concorfe!am Promotores Públicos de várias
unidades da Federação, constando como tema "Dolo E_ventual
-Culpa Consciente: Limites" (1980).
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IX -- Palestras Proferidas
"A C:ompetência Criminal da Justiça' Fe~eral de P~ilneirã
, Instância" na Faculdade· de Diréitó de Cblatina, Espfriio Santo
(1978).
.
-"Da Imputabilidade" e "Do Concurso de Agentes", em
CiCio de . . Palestras promovidas pelo Departamento de Polícia
Federal sobre a nova Parte Geral do Código Penal (Lei n'
7.209!84), em que ~of~m, tanibém cqnf~{e_riqstas, sobre outros
temas, os professores: Ministro Francisco Rezek, do Supremo
-Tribunal Federal; Desembargador LuiZ'Vi'cettte Cernicéhiar_o,
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Francisco de Assis
Toledo e_ Claudio Lemos Fonteles, do Ministério Público Federal{1985).
. · ~.
c. ,·_. ·.,
. _,.,,
·. ·"o Ministérió Publico e a Defesa do COnsumidor" pales·tra profei"ida, com.Ol ~~presentaqt~
.Procur~d9r-G~ral da
_República, no audítório da Secretaria de Planejamento do
Estado de Minas Ge'rais, por ocasião da a~~r.t~ra _do Se.~ináiio
.sobre "Consumidor e Constituinte", promovido pelo Procon/
MG (outubro de 1985).
"Criminalidade Econômican; ·palestra -profetida, ·como
representante do Procurador-Geral _da República, no Seminário sobre Mercado de Capitais, p:ltrOcinado pela Comissão
de Valores Mobiliários e destinado à Magistratura e ao Ministério Público do Estàdo do Pará (dia 12 de setembro de 1986,
- Belém) bem cornO" outras sobre o mesmo. tema em .várias
capitais.
Aula inaugural na, Escola Superior do Ministério Público
do Rio Grande do _Sul, Porto Alegre, sobre o tema: H As
Limitações ConstitUcionais dos Três Po9eres· e o Papel do
Ministério Público':· (agosto/1990).
, · Aula inaugural da Escola Superior do Ministério Público
do Distrito Federal, sobre o tema: "0 novo Perfil Institucional
do Ministério Público'' (1991).
.
- - - Diversas palestras em Congressos--e Encontros de Ministério Público sobre. o novo perfil institucional do Ministério
Público (1990/1991).

dei

X-

I'articipaÇã~ em Conselhos, CómÍssões e. Gr:upos de

T!'ª~~ll:lo

_ Membro do Conselho Superior de Censura, como representante do Ministério.Público Federal (1982 a maio de 1983).
Presidente da Comissão instituída pelo Ministro da Justiça
para elaborar anteprojeto de lei disciplinando a competência
da Polícia Federal, prevista na segunda parte ·da alínea c do
inciso VIII do artigo s~ da Constituição Federa.I (setembro
de 1983).
·
Presidente_do Grupo de Trabalho instituído pelo Procurador-Geral da República, para oferecer sugestões que permitam disciplinar, por portaria, a forma e os,niecaniSiilos 'd'a
atuação do Ministério Público Federal em face da Lei nP7.347.
de 24 de junho de 1985, que dispôs sobre a ação civil pública
de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (agosto de !985).
Membro efetiv_o, como representante do Ministério Público, do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, designado pelo Presidente da República (agosto de 1985/junho
de 1987).
Membro do Grupo de Trabalho institUído pelo Ministro
da Justiça, para elaborar o regulamento do Fundo criado pela
Lei n' 7.347/85 (novembro de 1985).
Membro do GrJ.i.po-de Trabalho instituído pelo Procurador-Geral d3. Repú6lica, destinado à elaboração de proposta
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11. Grã-Cruz da Ordem de_ Rio Branco (24 de maio
de anteprojeto de lei orgânica do Ministério Público da União
de 1991}.. . .. .
·
(novembro de 1985).
·
· ·
12. Colar do Mérito da AssOciação dos PefeflsoreS PúMembro suplente do Conselho Federal ~e E.ntorpecentes,
blicos do Estado do Rio de Janeiro (6 de julho de 1991). ·
na qualidade de Jurista (abril de 1987).
Presidente da Comjss;lo_de JuristaS--êolrstituídá em.-s de · --13. _Medalha do Mérit_o Presid_ente Castelo Branco da
março de 1989 pelo MinistrO dá Justiça, Pár3-p!~m0v"éf-exame · Assotiação Nacion'al dos Delegados de ·Polícia Fede.ral,(29
·
de outubro de 1991 ).
de sugestões e _revisão final do A~~eprojeto do Código de
_14. Grande Medalha da Inconfidência, do Governo do
Defesa do ConSumidor. a ser enviado,_como colaboração ao
Estado de Minas Gerais (21 de abril de 1992)... _ . .
Congresso Nacional. _
15. Medalha Bicentenário da Morte do Alferes TiradenXI - Artigo Publicado
tes, da Polícia Militar do Estado.de Minas Gerais (9 de junho
"Crime de Sonegação Fiscal", Folha da Tarde, São Paulo,
· ·de 1992).
Edição de 3 de junbode 1977, p. 9.
Brasml'a; -.~gõSto/1992. - Arlstides~ Junqueira Alvareng~
XII - Obra Publicada
••A Competência Crimirilll da Justiça Federal de Primeira
Instância", Saraiva, São Paulo, 1978.
(A Comissão de Consrirzlição, Justiça e Cidadania
XIII- Condecorações
para ser anexado ao Proce$sado da Mf!nsag~m no
!. Comendador da Ordem do Mérito Militar (25 de
188!93.)
·
·
agosto de 1984). .
2. Gráo-Ofícfal da Ordem do Mérito Judiciário do Tra.DÓ PRIMEIRO. SECRETÁRIO DA CÂMARA
balho (11 de agosto de 1986).
. DOS DEPUTADOS
3. . Grande Oficiá! da Ordem do Mérito ForçasArmadas
(25 de julho de 1989).
.
_ ·
.
N• 191/93,-de 25 do corrente, éomunicando a aprovaÇ·ão
4. Grão-Cruz da Ordem do Mérito Judiciárío do Trabado Projeto de Lei do Senado n" 112, de 1989 (no r.463189,
lho (11 de agosto de 1989). ·
naquela Casa), Qe ~utoria do Senador Maurício Corrêa e Ou5: Grande Oficial da _o,dem do Mérito Militar (25 de
tros_, que dispõe sobre abono das faltas ao serviço na adminis..
..
agosto de 1989). . .
tração pública federal, no período que menciona e dá outras
6. Grande Oficial da Ordem do Mérito Brasfiia (20 de
pro'-:idências. (Projeto enviado _à sanção em 25-5-9~}, __
abril de 1990).
· No 192/93, de 26 do corrente, comunicando o arquiva7. Grão-Mestre .da Orde!D dq Mérito Aeronáutico (12
mento do Projeto de Lei do Senado n" 262, de 1989 (n"
de setembro de 1990).
5.380/90, naquela Casa), de auiorla do Senador Maurício Cor-·
8. Cidadão Hpnorário dç Belo Horizonte (19 de novemrêa, que dispõe sobre o exerçício_ dos difeJ.tõs -CUlturais, os
bro de 1990).
iriCeiltivos à Cultura, a proteção à cultura.brasileira-e dá outras
9. Colar do Mérito do Ministério Público do Estado
providências.
do Rio de)"!)ell:g_(14 de março de 1991).
(Encit.minhando à revisão do Senado autógrafos dos se10~ Grão_-Cru_z da OrQem _9o Mérito Judiciário Militar
guintes projetas)
(1' de abril de 1991).

PROJETO DI;: LEI DA CÂMARA
No 101, DE 1993
(n• 1.258/88, na Casa de origem)
Fixa diretrizes e
nacional.

bases da educação

o Congresso Nacional decretai
---c-apit-u-la--I--

DA EDUCAÇÃO
Art. 1a A educação abrange os processos formativos que
se desenvolvem na convivênci.a humãna, na vida fami.liar,
no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nae manifestações
culturais.
S lg A presente lei disciplina a educação escolar que
se
desenvolve,
predominantemente,
através
do
ensino,
a.
instituições próprias.
trabalho

S 2a A educaçio escolar deverA vincular-se ao mundo do
e A prAtica social.
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Capítulo II
DOS FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Art. 2~ A educaçao ·nacional, instrumento da sociedade
para a promoç-ão, do exercici.o da cidadania, fundamentada
noa
ideais, de
iqualda~e,
l~berdade,
solidariedade,
democracia,
justiça social e felicid.ade humana, no trabalho como fonte de
riqueza, ~ignidade e bem-estar universais, tem por finat

I

o

aperfeiçoamento;

pleno

desenvolvimento- do

ser

humano

e

seu

II - -a formaçao de. cidadAos capazes de compreender
criticamente a _realidade social e conscientes doa seus direitos e
'respbnSabilidâdes, desenvolvendo-lhes os valores éticos e o
aprendizado da parti~ipação:

III- -o preparo
do cidadão para o exercicio da
cidadania, a compreensão e o exercici.o do trabalho, mediante
acesso A cultura, ao conhecimento human1atico, cientifico,
tecnológico a artistico e ao desporto~
IV - a produção e difusão do saber e do conhecimento;

V - a valorizaçã.q e a promoção da vida;
VI
a
preparaÇão
participaÇão politicã;

do

cidadão

para

a

efetiVã

VII - o fortalecimento da soberania do País_,. da unidade
e soberania nacional e da solidariedade internacional,- _pela
construcão de uma c~dadan~a contrária à exploração, opressão ou
desresoéi to ao homem, à natureza e ao pa.trim~ni-o-- cu! tural da
humanidade;
'capitulo II I

DO DIREITO A EDUCAÇÃO S QO DEVER DE EQOCAR
Art. 3~
A educacão, direito" fundamental de todos, ê
dever do Estado e da famil-ia, com-~ co!aboraç~o da sociedade,
cabendo ao Poder Público:
I - assegurar a todos o direito à educação escolar, em
igualdade de condições de acess_o e permanência pela oferta de
ensino pUblico e gratuito em todos _os níveis, além de outras
prestações suplementares, quando e onde necessárias,
II - promover e estimular, com a colaboracão da familia
e da sociedade a e_ducação extra-escolar, pelos ctl.Ve.!-sos proceSSOs
educativos disponíveis.
Parágrafo_ único._ O- acesso à educação escolar
púbLica não sofrerá restrições decorrentes de limite máximo de
idade,
observará modalidades e horários compativeis com as
caracteristicas da clientela,
inclusive aquelas devidas às
obrigações de trabalho do educando e não dependerá, de modo
exclusivo, dos recursos- do_ Munic_ípi_o ou Estado.
Parágrafo único. Art. 4~
O dever do Estado com a
educação escolar pública será efetivado mediante~-a garantia de:
I - universalização da educação
seus niveis e modalidades, através de:

bAsica,

em todos

os

a) atendimento -em creches e pré-escolas às crianças de
zero a seis anos de idade, nos termos dos arts ._ 7 !:l, XXV,_ 30, VI,
208, IV e 227 da Constituição Federal;
-----b) of·erta de ensino gratuito fundamental e médio,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria,
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vedada a cobranç_a, a qualquer
outras contribuições dos alunos;

titulo,

de

taxas
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escolares

ou

c) cumprimento da obrigatoriedade imediata no ensino
fundamental e da sua progressiva extensão ao ensino médio, nos
termos da Constituição Federal, desta Lei e doa planos nacionais

de educação;

II
fundamental,

Oferta de
médio e

ensino

superior,

noturno

regular,

nos

niveis

no mesmo padrão de qualidade do

ensino diurno;
III
ad.ul tos , .com
necessidades
trabalhadores

-- oferta de educaçio escolar regular pa~a jovens e
caracteristicas e modalidades adequadas la suas
e disponibilidades, garantindo-se aos que forem
as condições de acesso e permanência na escola;

IV
-atep.dimento
educacional
especializado
aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de

ensino;

V - oferta de educação superior, que possibilite o
acesso aos niveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artLs~ica;

VI
proqramas suplementare3 de material. didAticoeacolar, transporte, alimentação e assistência à saüde fisica e
mental, nos niveis da educação b6.aica e sobretudo naa .1reas de
maior carência;
VII
programas
especiais
carentes de n!vel médio e superior:

de

VIII
superdotados.

escolarização

-

condições

especiais

de

apoio

para

alunos
para

os

IX - padrões minimos de ·qualidade de ensino, definidos
como a variedade e quantidade_ mlnimas, por aluno, de insumos
indispensáveis
ao
desenvolvimento
do
processo
de
ensinoaprendizagem, que incluam, necessariamente:
a) recursos humanos

qualificados;

b) material didático-escolar:
c) transporte, assistência à
os que deles necessitarem.

saúde e

alimentação para

Art. sa
Q en_sino obrigatório e gratuito, na condi_ção
de direito social, pode ser exigido do Poder Público por cidadão,
grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou o~tra legalmente constituída, bem como pelo
Ministério Público.

S 1a Qualquer das partes mencionadas no caput deste
artigo
tem
legitimidade
para
!?eticionar
perante
o
Poder
Judiciário, nã.- "hipótese do § 2a .do art. 208 da Constituição
Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial
correspondente.
S 2g -

Compete ao Poder Públ.ico:

•.:·•
I
reCEfnséar a população em idade escolar para o
ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiveram
acesso;

ri - fazer-lhes a chamada pública;
LII
zelar,
freqüência à escola;

junto

IV - estabelecer
planos de educação.

as

aoe

pais

ou

prioridades

responsáveis,
de

atendimento

pela
nos
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efetuar

a.·

matricula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino
fundamen't.al.
S
gratuidade

41:1 --A progressiva extensão da obrigatoriedade e
ao ensino . médio, o respectivo censo e a chamada

pública deverão constar das politicaa e planos de educação.
Art. 6g
Para garantir a universalização. do direito à
educação
escolar
bAsi.ca,
o
Poder
Público
criará
formas
alternativas
de
acesso
aos
diferentes
níveis
de
ensino,

independentemente de escolarização anterior.
Capitulo. IV

DOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÀO ESCOLAR
Art. 7g
A educação escolar
cbserv!ncia dos seguintes principios1

serA

ministrada

com

I - igualdade de condições para acesso e permanência na
escola, cabendo ao Estado a adoção de medidas capazes de tornA-la
efetiva;
II·
liberdade de aprender, ensinar,
divulgar o pensamento, a cultura, a arte e o saber;-

pesquisar

e

II-I plurali"Sriiõ -de idéias e concepções pedagógicas e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público;
V - valorização do profissional da educação escolar;
VI_- gestão democrática;
VII - - garantia de padrão de qualidade do ensino em
todos os níveis e da sua integração, no nivel superior, com a
pesquisa e a extensão;
VIII - vinculação entre a educação escolar, o trabalho
e as práticas sociais;
IX - garantia a todos, pelo Poder Público, de educação
básica comum, anterior ou simultãnea à educação profissional ou
formação técnico-profissional;
X permanência do

garantia, pelo Poder Público,
educativo;

de _continuidade e

proc~sso

XI - reconhecimento da experiência extra-escolar.
Paragrafo único. A gestão democrática -será. definida
nesta Lei e na legislação do respectivo sistema de ensino para as
instituições
ptíblicas e,
quanto
às
instituições
privadas,
conforme dispuserem os respectivos estatutos e regimentos.
Capitulo V

DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL
.

Art. aa A educação nacional será organizada sob forma
para assegurar o esforço organizado, autOnomo
do
Estado e da sociedade brasileira pela educação, compreendendo os
sistemas de ensino da UniAo, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
s~stêmica,

.

s~stêmica,

Art. ga

A organizaçdo. da educação nacional, sob forma
orientar-se-á pelos seguintes principiosz

I
garantia do padrão de qualidade, através da
competência e da valorizaçAo dos profissionais da educação
garantindo-lhes condições de trabalho;
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II - urtiversaliz_ação da educação;
III

coordenaç.!o,

democrAtica da politica

p.lanejame1;1to.,. __e,

educaciona~;

IV
participação da
educação e dos s~u.s destinatá~ios;
V

descentralização

simplificação

dos

sociedade!,

das

processos

a~~~~s.-t:-r_~çA_o_

·

de

estruturas

decisão

ageb.t.SB

dos

e

da '

burocráticas,

de

execução

e

fortalecimento das unidades escolares;

VI - colaboração entre as diferentes esferas cto· Poder
Público e entre a ~scola e pu~faS ~qência~ púb~icas e ~rivadas;

VII - articul~ção entre os .diferentes niVeis de ertsino·~
VIII ..;. integrarão entre a educação _e_scolarizada. formal
e as ações educativas produ~idas fora -d9s sistemas__de ensino;

IK

flexibilidade

para

o

reconhecimento

da

experiência extra-escolar;

X
institucional.

vaLorização

do

processo

de

avaliação-

Art. 10. _ A_articulâ.Ção- e· é:oordefl:açã:o-_ entre os sistemas
de ensino da Uh'ião, dos Es__t!'l~Os, do. Dis"trito _ Fed~;-al ~ _ -~os·
Muni.cipios serão exercidas pelo conselho Nacional de Educaçao,
_como 6rqão normativo, e pelo Ministério responsável pela área,
como órgão executivo e Ãe coordenação.
§
1~
N~
articulação e coordenação referidas neste
artigo, incluem-se também as instituições públicas_ ou_ privadas
prestadoras de seaiço_s_ Q.e_ na_t:ur~zª edUcaci!='llal.

§
2~
Incl~em-se
entre as instituições PúblicaS e
privadas
referidas
no
parágrafo
anterior
as
de
pesquisa
cientifica e tecnológica, as culturais, as <;ie ensino militax;- ,~ as.
que desenvolvem ações de formaçõo técnico-profisSional.
§ 312 O ,Conselho Nacional_ de E.ducaç~o_ e o ,ttin_~stério
responsável !?ela area cont-a._rão ainda, como inst~IJ,cia de con~y..lt-a
e de articula~ão com a sociedade, com o Fórum Nacional de
Educação.

Art. 11.
Os sistemas- de ensino da União, dos Es.ta.dost_
do 0-istri:to Fede;J:al e dos Murtic_ipi-os compreendem as redes de
instituições escolares públicas e privadas sob a respectiva
jurisdição e os 6r$'ãos e se:çviços públicos de_ caráter n,ormativo,
administrativo e
apoio técnico existentes em seu âmbito.

de

§ 1':1 fA,s insti~uições ver_ti.calmente
inteqrad~$r que
oferecem e·nsino em diferentes níVe-is-, situam-se na jurisdição do
sistema a que corresponda o nível mais eleVado.

S 2o:~ .:. --.1\ autorizacão do funcionamento e a &valiação da
qualidade de
inStituições de ensino e de seus. cursos nas redes
pública e privada, e a definição de diretrizes técnicas e
pedag69icas cabem ao órgão normativo do sistema de ensino
no
qual
estA
incluida
a
instituição,
salvo
quando
disposto
diferentemente nesta Lei.

s 312 - _Aplicam-se ao Distrito Federal as disposições
que,
nesta Lei,
se referem aos Estados, especialmente aos
Sistemas Esta_duais de Ensino.
Art. 12.
O Sistema de Ensino da União abrange as
instituições de ensino criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo Poder Püblico Federal, e as instituições de
en~ino
superior, -·mantidas
e
administradas
pela ~iniciativa
prl.vada, bem c_omo os órgãos federais de caráter normatiVo,
administrativo e de apoio técnico.
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Parágrafo ún~co. Cabe à União, além de organizar,
financiar e administrar a sua rede de ensino, prestar assistência
técnica e financeira aos Estados e aos Municípios, visando
desenvolvimento doa respectivos sistemas, à compensação e

o
à

superação das desigualdades sociais e regionais, tanto em termos
quantitativos quanto qualitativos.
Art. lJ.

o Sistema de Ensino dos Estados compreende:

I - a rede pública, integrada pelas;
a)

instituições

de

ensinÓ

criadas

ou

inccrporadas,

mantidas e administradas pelo Poder Público Estadual;
b) instituições
incorporadas,
mantidas
e

de

ensinO

administradas

superior
pelo

criadas

Poder

ou

Púb.lico

Municipal.
II - -a rede privada, integrada
ensino fundamental .e médio,
mantidas
iniciativa privada=

pelas inatitui9ões de
e
administradas pela

III - os órgãos e os serviços estaduais
normativo, administrativo e de apoio técnico.

de car4ter

Parágrafo único. A .autorização do funcionamento e a
supervisão de instituições privadas de ensino superior nãouniversitárias e de seus cursos, podem ser delegadas pelo Sistema
de Ensino da União aos sistemas estaduais.
Artcompreende:

14-

O-

Sistema

de

E:nsino

dos

Municipios

I - a rede pública, integrada pelas insti.tuições de
ensino fundamental, médio e .de _ educaçAo in~antil, criadas ou
incorporadas; mantidãa
e - administra-das -pelo
Poder
Público
Municipal;
educação
privada;

II_ - a rede privada, integrada -pelas instituições de"
infantil, mantidas e administradas pela iniciativa

I.II
os órg-aos-- e Serviços municipais
normativo, administrativo e de apoio técnico.

de

caráter

§
1Ç! - A organização do sistema de ensino municipal
depende de solicitação do
Município
interessado ao órgão
normativo do sistema éstadual e obedece· a requisitos e
n-ormas
gerais por este estabelecidos.

S 22 - Não existindo Sist-ema Municipal organizado, as
instituições de educação integram o respectivo Sistema Estadual.
§ 3!:t - A hipótese prevista no parágrafo anterior não
elimina a obrigação de o Municipio manter plano de carreii"â para
o seu pessoal.

S 4"' - Ao Municipi.o com sistema de ensino organizado
pode ser delegada a competência, pelo Sistema Estadual., para que
incl~~
em seu sistema as
instituições privadas de ensino
fundamental e médio.
Art. 15.Na- s-ua orq<lhizaÇão geral e na t:ómpõsição do
órgão normativo de coordenação, o Si-stema· de Ensino dos Estados,
e, onde houver, o dos Municípios,
adotarão as normas de
planejamento e administração democrática estabelecidas neste
Capitulo e a forma colegiada e representativa.
Art. 16.
O Sistema de Ensino dos Estados organizará,
em seu território, as açõe~ educacionais, mediante a articulação
e colaboração das redes públicas federal, estadual e municipal e
da rede privada, em todos os niveis e modalidades de ensino, para
garantir o atendimento escolar em padrão de qualidade, nos termos
desta Lei e de sua legislação.
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Art. 17. A repartição das responsabilidades r.a oferta
de ensino na rede pública obedecerá às seguintes diretrizes:
I

expansào

-

da

a União at.Uará prioritariamente -na :manu.tenção e
sua rede de ensino superior e _da sua re_de

especializada de educação tecnológica; em caráter supletivo,
corretivo
de
desigualdades
regionais,
atuará
nos
niveis
anteriores, mediante prestação de assistência financeira e·
técnica aos Estados e Municipios delas mais necessitados;
II - --os Estados atuarão prioritariamente na educação
e no_ ~~n~sino fundame~tal e médio-- e,
atendida a
univers'alização da ·e'ducação básica em ·seu território-, nOs padrõeS
infaq~i:l

de qualidade eStábelecidos pelos sistemas de -ensino, pas'Sárão _os·_
Estados a atuar, ou ampliar sua atuação; na educação ·superior
püblica;
III
os Municípios atuarão prioi:itarülmentê - 'na.'
educação infantil e no ensino fundamental, sendo-lhes vedada a
apl~cação de recursos do percentual obrigatório da sua receita_de
impostos na amplia-Ção da oferta em níveis ulteriores de ensino,
enquanto não atendida plenamente a demanda nos niveis iniciais.
S 12 -.h definição de níveis de atuação priorit4rios,
nos _ termos
44§11'!te
a~.;_go,
não
reduz
a
respoD.sã.biríctâQe
compartilhada ou corretiva, atribuida nesta Lei à União e .a:oa·
Estados, em relação a níveis de emüno anteriores, -nem- 6 ·dever_ ·cte' colaboração entre os sistemas.
incluir, - -~aitdo
A
colaboração
deverá
s
conveniente, a utilização ·cónjunt"' de redes fisicas-, pessoal,
recUrsos materiais e financeiros, vinculados a diferentes· esferas
administrativas.
S 32 A repartição de responsabilidades previstas nos
incisos I, II ~: ~II inclui, obrigatoriamente, o a~endimento
educacional
especializado
aos
~ortadores _ de.
def_i~iêfl..t;j.,.·,-._
preferencialmente na rede regula~ de ensino.
Art. 18.
A,s_ ins-tituiç.ões de ensino dos dif~re~tes
niveis classificam-se nas seguintes categorias administratiVas:
I
_ püb.licas,
assim
entendidas
as criadas
incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público;
II

administradas
privado.

privadas,
por pessoas

assim entendidas as
fisicas ou juridicas

Art. 19~
O ensino é
atendidas as seguintes condições:

das

livre

à

normas

mantidas e
de direito

iniciativa
gerais

ou

da

privada,
educação

I

cumprimento

II -

-âutorização e avaliação de qualidade pelo Poder

nacional;
Público-

S lg
Na autorização
para o funcionamento de
instituições privadas de ensino, ou de seus cursos, o sistema de
ensino competente
deve exigir, além da
observância
das
diretrizea gerais desta Lei e ·daS normas especificas dos órgãos
competentes, o atendimento aos seguintes requisitos:
capaz

I - proposta pedagógica e de organização institucional
do as•equrar padrão de qualidade;

II participação da comunidade docente na def-inição
das orientações pedagógicas de acordo com o previsto no estatuto
e regimento;
III - liberdade de crença e
discriminaçAo de qualquer natureza;

de

expressão,

vedada a
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sindical e associativa.

S 2Q - No caso de instituições de ensino superior, a
autorizaçAo obedecerá, ainda, ao disposto no Capitulo XIII.deata
Lei.
As
instituiçÕes privadas de ensino,
Art.
20.
contempladas no art. 213, caput e seus incisos I e II, da.
Constituição Federal, se enquadram naa seguintes categorias:

I
comuni tArias, quando, criadas
coa ou sem a
intarveniência do Poder Público, sAo organizadas, mantidas e
adainiatra~a por associações e fundações de caráter comunitArio,
cooperativas ou sindicato• e têm por obje_tiv"o o. _atend.imanto _d~
necessidades edueacionai~ da comunidade;
-

diveraaa

II ~ confeaaionaia, quando
de~ominações.~1iqiosas;

organizadas e mantidas pelas

III - filantrópicas, quando, cumpridoS oa requisitos
exigidoe · por lei, se dedicam a
suprir carências educacionais
eapec~ficas e oferece. ensino gratuito a todos os seus alunos.
S lR - A autorização do funcionamento de instituições
da en.ino do finalidade não-lucrativa depende do atendimento aos
requisitos estabelecidos no artigo anterior e da comprovação daa
sequintaa condiçõest
I
objetivos
educacionais,
sem· preju1zo das
finalidades inerentes ao carAter confessional, filantrópico ou
-comunit4rio da instituiçAo;
II - instituição mantenedora, quando houver, se• finslucrativos e com objetivos que abranjam_ O$ da instituição de
ensino por ela mantida;
III
constituição, sób a forma
sociedade civil ou fundação de direito privado;

de

associaçio,

I I

IV - contabilidade unificada da instituição de ensino e
sua mantenedora, com publicação anual do balanço;
V - recursos adequados para sua

vr·

dirigentes

manutenção~

não-vital_icios

nas

instituições

mantidas;
VII - aplicação dos excedentes financeiros nos mesmos
objetivos definidos no inciso I deste parágrafo;
VIII ~~estinação de seu patrimônio a outra instituição
da ene~no comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder
Público, no caso de encerramento de suas atividades.

S 2~ - no caso de instituição de ensino ou respectiva
mantenedora, organizada sob a forma de fundação, o recebimento de
recursos públicos dependerá de demonstração de ___ que a entidade
instituidora deles não se beneficie.
Art. 21-.- As instituições públicas de educação básica e
as que recebem recursos públicos para sua manutenção o~aervarão,
em slf'a·•organização e administração, as seguintes diretrizes:
I
cOnstituição
representação da comunidade;

de

conselhos

escolares,

rr- ---- obrigatoriedade de prestação de contas
divulqaçio de informacões referentes ao uso de recursos
qualidade dos serviços Prestados;
III

w

coa
e
e

avaliação do desempenho institucional; .

IV - elaboração do planejamento anua_l da escola.,
forma participativa, valorizando a experiência-da. comunidade.

de
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Os

sistemas

de

ensino

definirão

a

forma

de

escolha dos dirigentes das escolas públicas, admitindo-se, entre
outras:
I. - esCOlha pelo dirigente do órgão reapona6.vel pela
administração da educ_açào;
II_~

escolha pela comunidade escolar;

III - concurso público;
IV -

ascensão na carreira.

s 2g
Quando se tratar de insti.tuiçõos de ensino
superior, serão observadas as 4i.srosições especificas deata Lei-.Art.
22..
Os sistemas de ensino aaaequ.rara.o As
unidadea escolares públicas de educação b4aica, que oa integraa,
progressivos graus de autonomía pedagógica e administrativa • da
qe•tão financeira, ôbaervadas as normas gerais da direito
financeiro público.

PÜ4grafo único. A autonomia da gestio financeira da
escola, ea qualquer nivel, incluirÀ a competência para o
ordenamento e a execução de gastos rotineiros da manutenção e
custeio, excetuadoa os relativos a pessoal efetivo.
Art. 23.

Cabe ao Conselho Nacional da Educaçaor

I -- sUbsidiar· a formulação de politicas educacionais
articuladas com as politicas públicas de outras áreaa e
.acompanhar sua implementaçào:
Ir -.;..-" propor diretrizes e prioridades para o Plano-:-Nacional de Educação e sua expressão anual na Lei de Diretr~zea
Orçamentárias, acompanhando e avaliando a sua implementação e
artiCulação com as politicas Públicas de ·outras árean;

III ~ interpretar a legislação de diretrizes e bases da
educação nacional, e esta.belecer·normas comuns a serem observadas
pelos sistemas de ensino;
IV
decidir
sobre recursos por a.rgüiçã.o de
contrariedade à legislação de 'diretrizes e bases da educação
nacional, interpostos de decisões finais dos órgãos normativos
dos Sistemas de Ensino dos Estados e dos órgãos delibera.tivos
mAximos das instituições que inFegram o Sistema da União;

V - articular-se com os órgãos normativos dos sistemas
de ensino e com as Comdssões de Educação da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal e estimular a integração entre as redes de
ensino federal, estaduais, municipais e privadas;
VI
" fixar,
após ouvir educadores e comunidades
cientificas das áreas envolvidas, diretrizes curriculares gerais,
definindo uma base nacional- de estudos para o ensino fundamental,
médio e superior de graduação;
VII - estabelecer diretrizes gerais para organização e
desenvolvimento da pós-graduação;
VIII
fixar normas para revalidação de diplomas e
certificados expedidos por instituições estrangeiras, de nival
médio e superior; .

IX
aprovar a adoção de inovações educacionais e
formas não-convencionais de educação, experimentadas com êxito no
âmbito dos sistemas de ensino ou por instituições educacionais
de reconhecido valor;
X
estabelecer
diretrizes
para validação e
reconhecimento, pelos sistemas de ensino, daa experiência•
adquiridas nos processos etlucativoa extra-escolares;

·
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XI propor _a forma de articulação das
instituições
referidas no S 2g do art. 10 com os sistemas de ensino;

XII estabelecer normas
formas de educação à distância;

para

o

XIII
estabelecer
diretrizes
instituições de ensino e de seus cursos;

reconhecimento

para

avaliação

de

das

XIV
estabelecer
normas
para
autorização
de
funcionamento de instituições de ensino superior e seus cursos;
XV
autorizar o
funcionamento
privadas de ensino superior e seus cursos;

,

XVI

estabelecer

diretr.izes

para

a~~liação
institucional
necessários
ao
rõér~d~:m_cicuilento, que atribu4 a qualificação
inat~tulções

das

os

inatituiçõea

processos

de

credenciamento

e

de universidade a

de ensino superior:

XVII - estabelecer critérios gerais para destinação de
recursos púb~i.cos a projetes de pesquisa e extensão a cargo de
instituições privadas de ensino superior, nos termc:us do S 21l do
art. 213 da Constituição Federal~
XVIII
exercer as -- fU.iiÇaes--- Cle órgão normativo do
Sistema de Ensino da União, cabendo-lhe, espacialmente, nessa
condiçãoz
a)
deliberar, após conclusão da inquéritQ_~:
intervenção naa instituiçOes federais da ensino~
b)

de criação,

sobre

apreciar os estatutos ou regimentos e o& projeto&
implantação e desenvolvimento de instituições que-

integram o SIStema de EnsinO da União, com viStas à autorização
de seu funcionamento;
c)
apreciar os projetes de criação ou reformulação de
cursos ·ofereci.d.os por institui.ções não-universitArias de ensino
superior federais;
d) estabelecer diretrizes para avaliação qüinqüenal das
instituições não-universitárias públicas e_ privadas integrantes
do Sistema de Ensino da União e de seus cursos;
e) sugerir critérios para a alocação de- recursos
orçamentários entre as instituLções federais de ensino, avali4los e propor ao Poder Executivo as alterações necesSárias.
Art. 24.
o conselho Nacional de Educação é composto
por 24 (vinte e quatro) conselheiros, observado ·o sequintez
I -- 12 (doze) conselheiros escolhidos
da República, obedecidos os seguintes critériosz

pelo Presidente

a) pelo menos um representante dos Sistemas de Ensino
dos Estados;
b) pelo menos um representante dos Sistemas de Ensino
dos Muni.cipios;
c) garantia de representação das diferentes reqiões do
Paf.s;
d) garantia de representação
modalidades e modalidades de ensino;

dos

diversos

nf.veis

e

II -- L2 (doze) conselheiros indicados por segmentos
socais organizados, vinculados à área educacional, obedecidos os
seguintes critérios:
a)
2
(dois)
conselheiros
indicados por entidade
nacional que congregue os dirigentes das instituições de ensino
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superior, sendo um das
instituições privadas:

instituições

públicas

e

outro

da•

b) 2 (doia) conselheiros indicados por entidade
nacional que congregue os professores do ensino superior, sendo
um da rede püblica e outro da rede privada:

2

c)

(dois)

conselheiros

indicados

por

entidade

nacional que congregue os profesaores da educação b.isica, sendo

um da rede pública e outro da rede privada;
.• d)

1

(um)

conaelheiro indicado por entidade nacional

que congregue trabalhadores não-docentes da
e)

1

(um)

educação~

conselheiro indicado por entidade

nacion~l

que congregue os estudantes de ensino superior;
f)

que

congre~e

1 (Um} conselheiro indicado por entidade nacional
os estudantes de ensino médio;

g) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional
que congregue cientistas e pesquisadores _das diferentes 6raas de

conhecimento;

-

h) 1 (um) conaelheil::o indicado por entidade nacional
que congregue as instituições de educaç!o especial;
i)

1

que congregue
universitária.

(um)

as

conselheiro indicado por entidade nacional
instituições de formação profissional nio-

S 1~
Todos os membros do Conselho Nacional de
Educação seria nomeados pelo Presidente da Repdblica para mandato
de quatro anos, vedada a recondução imediata, cessando a cada
dois anos o mandato de metade dos conselheiros.
§ 2!:! - Cada membro -do conselho Nacional de Educaçãoserá indicado com seu suplente, que o sUbstituirá nos termqs- do ·
regimento interno.
§ 3!:! - 0- Conselho Nacional de Educacão será UniQ.&d,e
Orçamentária do Ministério responsável pela área e gozará de!
autonomia administrativa, cabendo-"lhe elaborar
e aprovar seu
regimento interno, -observadas as disposiç_ões legais aplicáveis.

§ _4ll - O Conselho Nacional de Educação 9rgan,i.zar-:-se-:á
internamente em câmaras, cujo número, denominação, atribuições e
composição serão previstos no seu regimento interno, incluídas
obrigatoriamente as camaras de Educacão Básica, de Educação
Superior e de Formação Técnico-ProfissiÓnal.
§ 5g - A Presidência do Conselho Nacional de Educação
será exerc~da por um de seus membros, nomeado pelo Presidente da
Re~lica, a partir de lista triplLce, elaborada pelo Conselho,para cumprir mandato de dois anos, permitida uma recond~ção.

Art. 25..
O Fórum Nacional de Educação, previsto no
art. 10, § 3!:!,
desta Lei, integrado majoritariamente por
representantes indicados pelos vários segmentos sociais através
de entidades de âmbito nacional-, além da representação de poderes
constituidos,
reunir_-se-á
qüinqüenalmente,
precedendo
à
elaboração do Plano Nacional de Educação, para avaliar a situação
da educação e
propor as diretrizes e
prioridades para a
formulação da politica nacional de educação, na perspectiva da
valorização do ensino público.
S 1 g - O Fórum reunir-se-á extraordinariamente sempre
que motivo relevante ligado à educação nacional o ·justifique,
especialmente quando necessária a revisão da legislação básica da
educação.
S 2g - o Fórum Nacional será, sempre que possivel,
precedido de Fóruns Estaduais, Regionais e Municipais, com
e
orqanizaçãp
equivalentes,
nas
respectivas
finalidade
jurisdições.
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S 3Q - o Fórum Nacional de Educaç&o serA promovido e
coordenado pelo Conselho Nacional de Educaçao, com a colaboração
daa

ComissõeH

de

Educaçao

da

C4mara

doa

Deputadoa

e

do Senado

Federal e do Ministério responsável pela educaç&o.
O Fórum Nacional de Educação ter6. sua
s 412
orqanização e normas de funcionamento definidas em regimento
aprovado em seu próprio âmbito.
S 512 - O Conselho Nacional de Educaça.o promover& e
convocarA a primeira reunião do Fórum Nacional de Educação a
partir doa principias estabelecidos no caput deste artigo, quando
entio ser4 elaborada a proposta de regimento do Fórum Nacional de
Educação, a ser aprovad? antea do término da referida reuniio.

capitulo VI
DA EDUCAÇAo ESCOLAR E SEUS NÍVEIS
Art.

seguinte forma:

26.

A

educação

escolar

ser'· organizada

da

I - EducaçÃo B&sica, compreendendo os niveisa
a}
Educação Infantil,
oferecicia a crianças de
{zero) a 6 (sei_s) anos, em creches e pré-escolaa;

O

b) Ensino Fundamental, obrigatório a partir doa 7
(sete) anos e facultativo a partir dos 6 (seis) anos, com duração
de 8 (oito) anos, dividido em duas etapas: a primeira, com
duração de 5 (cinco) anos e a segunda, com duração de 3 (três)
anos, concedendo-se, ao término de cacia etapa, certificado de
conclusi.o.
c) Ensino Médio, posterior ao fundamental e com duraçãominima de três anos, ou duas mil e quatrocentas horas de trabalho
escolar;
II
Educação Superior, que se realiza através do
ensino, da pesquisa e da extenSão,
com duração variável de
acordo com os requisitos dos seus cursos.
Parágrafo único. Assegurados os padrões de qualidade,
a educação escolar pode adotar alternativas de processos,
estratégias e metodologias mais adequadas aos seus objetivos, às
caracteristicas do educando e às condições disponíveis, inclusive
mediante sua combinação com processos extra-escolares.

Cap1.tulo VII

I I
DA EDUCAÇÃO BÂSICA

Art. 27. A Educação Básica tem como objetivo gera~,_
desenvolver
o
individuo,
assegurar-lhe
a
formação
comum
indispensável para participar como cidadão na vida em.sociedade e
fornecer-lhe meios para progredir no traba_lJ:lo e em estudos
posteriores.
Art. 28.
A Educação Básica, em seus diversos niveis,
poder& se organizar por séries anuais, perLodos semestrais,
plurianuais, ou outros, a critério _do respectivo sistema de
ensino, admitida, ainda, a matricula por disciplina no ensino
médio e, em qualquer nivel, no ensino noturno e no ensino de
jovens e adultos.

ParAgrafo único. O calendário escolar deverá adequa~-se
às peculiaridades regionais, inclusive climáticas e econômicas.
Art. 29. A Educação BAsica, nos niveis fundamental e
médio, se organizarA de acordo com as seguintes ~eq~as comuns:

zs-· 4841
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I

a

carga

hor~ria

miníma

anual

sarA

(oitocentas) horas, distr.ibuida em um mínimo de 200
diau de trabalho eseolar efetiva:

de

800

(duzentos)

II - o ensino noturno, o ensino de jovens e adult-os, o
ensino rural, o ensino em regiões de dificil acesso ou condições
climáticas adversas, e as formas alternativas de organização
autorizadas

poderão

ter

reqime

especial.,

a

critério

dos

respectivos sistemas;
I1I
a
matricula em qualquer .série do ensino
fundamental, excetuada a primeira, e do ensino médio, poderá ser
feitaz
a)

por

promoçào,

para

alunos

que

cursaram,

com

aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola;

outras

b) por transferência, para candidatos procedentes de
escolas,
que
comprovem
aproveitamento
em
estudos

anteriores;

c)
independentemente
da
escolarização,
mediante
avaliação feita pela escola, para o ensino fundamental e o ensino
médio, em estabelecimento autorizado para essa finalidade, pelos
órgãos competentes do sistema de ensino que determine sua
inscrição na série ou etapa adequada;
IV nos estabelecimentos que adotam a progressão
reqular por série, o regimento escolar pode admitir formas de
proqreasã.o
parcJ.al,
desde
que
preservada a
seqüência
do
curriculo, oboervadaa as normas do respectivo sistema de ensino;

V - poder!o organizar-se classes, ou turmas, com alunos
de séries distintas, com niveis equivalentes de adiantamento na
matéria, para o ensino de linguas estrangeiras, artes, ou outros
componentes curriculares;
VI - a verificação do rendime_nto escolar observará_ os_
seguintes critérios: a) prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do periodo sobre os d,e
eventuais provas finais;
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos
com atraso escolar;

c)

aproveitamento

parcial

de

estudos

concluidoa:, .com

êxito;
d) periodos de estudos de .recuperação para os casos d~
reprovação;
VII - o controle -dê- freqUência fica a cargo de cada
estabelecimento de ensino, conforme o disposto no seu regimento e
nas normas do sistema de ensino, exiqida a freqüência minima de
75% (setenta e cinco por cento) de compare_cimento à escqla para
aprovação;
VIII
os estabelecimentos de ensino público devem
funcionar também nos intervalos dos periodos e horários leti.vos
regulares para oferecer oportunidades de reforço ~e aprendizagem
aos alunos, de aperfeiçoamento aos profissionais de educação e
pessoal
administrativo,
bem
assim
para
oferecer
outr~s
programações de interesse da comunidade;

IX - cabe a cada instituição de ensino expedir os
certificados de conclusão ~e série e os diplomas ou certificados
de conclusão de cursos, com as especificações cab1veis.
Parágrafo único. o ensino fundamental será ministrado
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de
ensino.
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autoridades

responsAveis alcançar relação adequada entre o ndmero de alunos e
o

professor,

a

carga

horária

e

as

cond~çõee

materiais

do

~atabelecimento.

Par4graío url.I.co. Cabe uu .L'ttspl":!ccivo _sistema de ensino,
à vista das condições diaponiveis e das caracteristicas regionais

e

locais,

estabelecer

parAmetro

para

atendimento__ do

disposto

neste artigo.
Art. 31.
A organização adminiatr~tiva, pedagógica e
disciplinar das instituições de educação b~aica, ou de qualquer
de seus n1veis isoladamente, saiA regulamentada no respectivo
regimento, observado o disposto nesta Lei, na legislação estadual
e nas normas eatabalacidaa pelo respectivo sistema de ensino.
Art. ;32.
_Qs curricl.llos dq ~nsino fundamental e médio
deve• abranger, obrigatoriamente, o estudo da .linqua portuguesa e
da matem4tica, o conhecimento do mundo fiaiCo a natural a da
realidade social e política, especialmente do-Brauil.

S lQ
Os conteúdos relativos aos conhecimentos
especi-ficad.os no c:aput devem abranger uma base nacional comum, a
ser complementada em cada sistema de ensino e, quando for o caso,
em cada escola, com. ,\llD$_ parte diversificada,. exigida pelas
caracteriatJ~aa regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela~

s 2g - o tratamento dOs conteúdos curriculares deve
lavar em conta o ponto de partida de aprendizado do aluno, a sua
pr4tica escolar anterior, o seu meio-ambientà social e familiar
e, quando for o caso, as_ suas condições de tr~~lho.
S 3g - Cabe a cãda instituiçio de ensino elaborar o seu
pleno, observado o disposto nesta Lei e aa diretrizes
do Conselho Naci.onal de Educ4ção e do s.istema de ensino
respectivo.
S 4g - As instituições de ensino privado é assegurada a
faculdade de regular, a seu critério, o ensino religioso que
ministrarem, nos termos da Constituição Federal.
cur~culo

Art. 33~
o. ensino da arte constituir.i componente
curricular obriqatOrio, nos diversos niveia da educação bAsica,
para desenvolver a criatividade, a percepção e a een~!libilidade
estética, respeitadas as especificidades de cada' lLnguagem
artisti.ca, pela habilitação em cada uma das áreas, sem prejuizo
da integração das artes com as demais disciplinas.

S lg
Terão tratamento especial a preservação do
patrimônio cultural nacional e regional, bem como as diferentes
formas de manifestação artistico-cultural tipicas do Bra~il.
S 2g - Entende-se por ensino da arte os componentes
curriculares pertinentes às artes musicais, pl6.aticas, cênicaa,
desenho e demais fo~s de manifestação artiatica.
Art. 34. A educação fisica, integrada A proposta
pedagógica da escola, é componente curricular
da Educação
B~stGa,
ajustando-se às faixas et6.riaa e às condições da
populaçlo escolar, sendo facult4tiva nos cursos noturnos.
Art.

niveiss

JS~

Oa sistemas de ensino promoverão, em todos os

I - o despOrto educacional e as pr.iticaa desportivas
não-formaia, tendo como objetivo a formação integral para a
cidadania e o lazer;
pr~ticas

IIprogramas de saúde para
úteis ao educando e à comunidade.

desenvolvimento

de

Art. 36. Os conteúdos curriculares da educaçAo b4sica
observarão, ainda, aa seguintes diretrizeat

--------------- ------------
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I
educação ~iental considerada nos contell.dos
curriculares de forma multidiacipli.nar .e integrada em todos os

niveis de ensino:

iniciação

II

tecnológica,

a

partir

do

ensino

fundamental;
III-- e~ino da História do Brasil que leve ea conta as
contribuições das di.ferentes culturas, raças e etnias para a
for.mação do povo brasileiro;

IV

euino

d.os

direitos,

deveres

e

garantias

fund&JDIIntais;

_.io•

V - deaenvolvimanto de critério• de leitura critica doa
de comunicaç6o social.

Art. 37.
Ser4 incentivada a colaboraçl.o de 6rqi.os
pt1blicos,
eçresas, entidades comunitArias, sindicais e de
serviços para a utilizaçio da parte do t.-po doa alunos coa10
estAgio · ou .visitas
orientadas
ea ativid.ades
de
car6.ter
comwtit.trio e Bocial,- sob a supervisão da eacola.
Art.
38. Ali i~tituições de ensino proporcionarl.o
orientaçlo para o trabalho e informações relativas ~ ••colha de
profiasAo para oa ãiunos do ensino fundamental e médio.

Art. 39. Na oferta da educaç&o b&.ica para a populaç&o
rural os siste.as de ensino promoverAo as adaptaçO.s necesaAriall
l.sua adequaçao ls peculiaridades da vida rural e de cada regilo,
e•pecial.mantel
I

-

conteúdos curricuiares e metodoloqiaa apropriado•

la reais necessidade• e interesses doa alunos da zona

rural~

orqanização escolar própria, incluindo adequação
do calendhrio escolar As fases do ciclo aqr.1cola e às conàições
clim4tica•;
III _-_adequação à natureza do trabalho na zona rural.
II -

Capitulo VIII
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 40.
A educação in~antil,
Educação Básica, objetiva espe~ific~en~e:

primeira

I
_ proporcionar c_ond.i,_çô~s _per~ o
fisico, psico16gico e -inte~ectual da crianga, em
ação da familia;

etapa

da

desenvolvimento
c~mplementação

à

II
pr-ôtnover a ampliação de suas experiências e
conhecimentos,
estimulando _seu
inte!.--esse pelo processo de.
transformação da natureza e pela conviv_encia em sociedade;
Art. 41. A-educacão infantiJ. será.. oferecida em creches,
para criansas de zero-a três anos, e em pré-escolas, para as âe
quatro a ·seis, e constitui direl,to d.a criança e doa_ -~_eus pais, e
dever do Estado e da familia, na forma dOa arts. 7g, XXV, 30;-~I,
208, IV:. e_ 227 da Constituição Fed._er;.l_~:
S
1g
-- -:-.As
creches ·a
pré-escolas,
isolada
integradamente, são instituições ~e educação infantil.

ou

S 212 - As, instituições püblicaà de educação infantil,
além da sua função básica, assegurarão saúde e assistênci_a, em
complementação à ação -da familie..
S 3" -- As inetitui.c;ões de educaçã.o .infanti.l deverão
crianças
necessitaoas de cuidados especiais, após
aV"al,i:a'Ção Compete'n'te.
at~nder
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que atuarão nas creches e

escolas serão formados em cursos de nivel médio ou superior.

pré-

Art. 42. As empresas, excetuadaa as micro-empresa~~ as
que empreguem menos de 30 (trintã) trabalhadores, deverão manter
creches e pré-~sc~laz, dir&t~nte ou a~~avés de conv6nio~.para
os filhos e dependentes do• seus empregados.
,
Partq~afo dnico. o. cumprimento desse dever independe do
recolhimento da contribuição social do sal4rio-educação.
Art. 43.
O curriculo da educação infantil deve lavar
em conta,
na sua concePÇãO e
lf:dmiilistraçã~,
o
grau . de
desenvolvimento da criança, a diversidade social e cultural das
populações infãntia e os conhec~toa que se pretenda. compensar
e universalizar.

S
1~
O
Curriculo · da 6ducaçi:o infantii . ter6.
orientação naCiohal, de car6.ter geral, estabelecida pelo Conselho
Nacional de Educaç&ó, a ser CoDipletooiltada, no· !mbito de ·cada
Estado ou Municipio, por normas do Sistema de ensino respectivo,
cabendo a cada instituição de educaç&o infantil a montagea de sua.
proposta curricular.

s 2a - Aa propostas curriculares da educaçio intantil
serão articuladas com o ensino fundamental.
S
JS!: ·- Na educaçlo infantil, a avàliaçãe fAr-se-6.
mediante acompanhamento do desenvolvimento da criança, . . .
julgamento d& a.provaç&.o, masmo para o acesso ao ensino
fundamental.

Capitulo IX
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art.
especificas:

44.

O

ensino

fundamental

tem

por

objetiyos

I ~ o domínio progressivo da leitura, da escrita e do
c.tlculo, enquanto instrumentos para a compreensão e solução doa
problemas humanos e o acesso sistemático aos conhecimentos:

II - a compreena&.o das leis que regem a natureza e as
relações sociais na sociedade contemporanea:

•

I'IT -· ~o desenvolvimento da capacidade de reflexão e
criaçAo, em bUsca de uma participação consciente no meio social.

Art. 45.
O curriculo do ensino .fundamental obedecerA
ao disposto no Capitulo 7a, acrescidas as seguintes diretrizes;
I - sarA ministrado em linqua portuguesa, assegurada às
comunidades indigenas também a utilização de suas linquas
maternas e processos próprios de aprendizagem:
II - na parte diversificada ao currículo será incluido,
obrigatoriamente, a partir da qu·inta série, o ensino de pelo
menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo
da comunidade escolar, dentro das possibilidades da_ instituição;·
III - os sistemas de ensino poderAo autorizar,· nas
regiões predominantemente agrícolas, a partir da quinta série, a
inclusão no currículo de disciplinas profissionalizantes, ligadas
ao setor pr~io da economia.
Art. 46.
O e·nsinO-réligioso, de matricula facultativa,
constituirá disciplina dos horários normais das es~olaa públicas
de ensino fundamental, podendo ser oferecido de acordo oom as
preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis:

religiosa

a)

d~

em caráter confessional., de acordo com. a .opção
aluno ou seu responsável, ministrado por profesgores

l
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-credenciados

pelas

resplii:Ctivaa igrejaS ou entidades relig_iosas;.
b)

em carâter interc0nfessional, :t:esultante de acordo

entre as diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão
pela elaboração do respectivo programa.
·
S lll - Qs sistemas de ensino se· artÚ:u·lâr"ãÕ Com· as
entidades religiOSas ·para efeito d.~: Oierta do ensino· religioso e
do credenc.iamento dos professores ou or-ientadores.

S 2g- Aos alunos que não optarem pelo ensino· religioso
será asse~ada atiVídade alternativa que desenvolva os valores
éticos, o sentLmento de justiça, a solidariedade humana, o
respeito à lei e o amor à liberdade.

Capitillo-x

DO ENSINO l!tDIO
Art., . 4 7.
o ensino médio, etapa final- da
bAsica, tem os seguintes objetivos eapecificoa:

educação

I - o aprofundamento e a consolidação doa conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental;

II
a preparação
do educando para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade,
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores;
III ..,__ o ·desenvolvimento da capacidade de pensamento
autOnomo e criativo;

IV

a

compreensão

a.oa

iu.udamentos

científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com
a prática, no-ensino de cada disciplina;
V
a
preparação do aluno para o -exercício de
profissões técnicas; segundo disposições do Sistema Estadual de

Ensino;

--

Art. 48.

O currículo do ·ensino médio observará
e_ as seguintes diretri.zes:

o

disposto no- CapitulO VII

rt
destacará a
educação tecnológica bâsi.ca,
a
compreensão do si.qnificado da ciência, das letras e das artes; o
processo histórico- '"de transformação da sociedade e da cultur_a; a
linqua portuguesa como instrumento de comunicação; o acesso ao
conhecimento e exercício da cidadania;
II adotará metodologias de ensino e
estimuler.1 a i.ni.ci.ativa do estudante";

d~

avaliação que

II-I - será incluida uma lingua estrangeira moderna,
como disciplina obrii;atória, escolhida pela comunidade escolar,
e uma segunda, em caráter optativo, dentro da~ qisponibilidades
da instituição;
IV - serão incluídas a
disciplinas obrigatórias.

Filosofia e

a

Sociologi.a como

mediante
Art . 4 9 •
O
ensino
médio
poderá,
ampliação da sua duração e carga horária - _global, incluir
objetivos adicionais de educação profissional.
S lg - Observadas as diretrizes do Conselho Nacional de
Educação, caberá aos órgãos norinativos dos sistemas de ensino
requlamentar as alternativas de educação profissional, tendo em
vista as peculiaridades regionais e as condições disponíveis em
cada instituição.
S 2!l Independentemente da regulamentação de _outras,
ficam definidas. as modalidades Normal e Técnica, como áreas de
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ofereciclas
Pal.s, que:,

dedicadas &xclusiv~nte a uma dessas modal~dadea,
denominação da Escola Normal e Escola Técnica.

pelas
qu"ando

usarão

a

S 3g - A modalidade Normal se· destina à preparação de
professores para a Educação Infantil e as quatro primeiras séries
do Ensino Fundamental, devendo o curr1culo incluir, além
doa
conteúdos do ensino básico, os conteúdos pedaq69icos necessários

l prAtica docente e ao dominio teórico-prático do processo
educativo, os estudos humanísticos e as tecnologias educacionais.
S .41:1 -----A --modalidade Têcn~ca ::;e d8atina a preparar
pe8aoal técnico da nivel intermed{~fr.i"Çl-, ~abilitli.do- para atua.r em
equipes de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, no processo
produtivo e na prestação de serviços à população, devendo o
curriculo abranger, além da formação bAsica comum, conteúdos
tecnol6qicos·especificoa, necessários às especializações técnicas
oferecidas, que aerão definidas pelos sistemas da ensino.

S Sg - A duração minima para as modalidadea previstas
nos SS 3g e 4g serA de 4 (quatro) anos, totalizando uma carga
horAria global de trêS mil e ~uz~ntas horas de trabalho escolar
e mais um semestre letivo de estágio supervisionado.
S 6g.- Os curso&-- aQ. EinsiiÍo 'médio nas ·modalidades Normal
Técnica poderão distribUir as
dl.sciplinã8 da conteúdo
proflssionaliza~t~ ao lo~go de todo o curso.

e

Art. 50. ,A educaÇão -profisslonal de ni-vel médio poderá
assumir a forma de educação continuada, podendo o concluinte do
e~
~o médio recebê-la a qualquer tempo, assegurado A instituição
direito de exigir avallação para admissão .de candidato e~resso
de outras instituições, ou do que concluiu curso médio bás~ca hA
mais de cinco a~os.
S lg - Ressalvada a avaliação prevista no caput deste
artf_go r ~~q ~?a_v:er.i restrições para a transferência de aluno entre
diferentes _~ns~i.tqi,ções de ensino-- médio, independentemente da
oferta de modali.dades de educação -pr-ofissional em qualquer delas.
Será assegurada a obtenção de certificado de
ensi.no
médi.o
ao
aluno
que _ conclua,
com
apro~eitamento, os éStti.dós cori:'SSpondentes à educação básica,
prevLstos no art. 48 da presente Lei.
conclusão

S

2g

do

S 3g ':' ::0 ~ ,Com~lelho Nacional de Educação, ouvido o
Conselho Naci,onaJ, do Trabalho, estabelecerá formas de cooperação
e reqras de complementaridade entre as instituições de enai.no
médio r_egular, que ofereçam educAção média profissional, e as
institu~ções
_eapec1fica_s
de
formação
técnico-profissional
pr'~~iatAs no Capitulo XI desta Lei. ·
. s.4g -_Aa inatit~ições de enei.no médio podem articularse com.~nst~tuiçoes de ensino superior, inclusiVe para uso comum
de equ~pamentos, laboratórios, instalações hospitAlares, oficinas
e outros recursos, bem como para programas de aperfeiçoamento de
pessoal docente.
Art.
51.
Os
diplomas
de cursos
de educação
profissional de nivel médio, quando registradoS-, terão validade
nacional.
Par~qra~o ún~co. OS aístemas da ensino disciplinarAo o
regia~ de diplomas e certificados
expedidos por entidades
de formação técnico-profi.asional nio integrantes do sistema
regular de ensino.
·

Capitulo XI
DA FORMAÇÃO TfCNICO-PROFISSIONAL

Art. 52. A formação técnico-profissiorial é acessL~l a
todos e não substitui a educação regular.
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S l!:t A formaça.o técnico-profissional ·ci8Senvoi.Vida
sob a forma de programas estabelecidos para esse fim, sarA
oferecida predominantemente fora do' sistema de ensino regu.l.cz, em
inatituições especializadas ou no próprio ambiente de trabalho e,
quando necessário, nos estabelecimentos regulares de ensino.

S 2G ·
As
modalidades e
proceusoa de ensinoaprendizagem a serem utilizados na formação técn~c9-p~ofiaaional

serão definidos pelo Conselho Nacional do Trabalho4
S Ja - O COnselho Nacional do Trabalho articular-se-6
com o
Conseltw
Nacional
de
Educação,
para assegurar a
equivalência e a complementaridade entre a formação técnico-

profissional regulada neste capitulo,

a educação profissional de

nivel mádio ministrada no sistema de ensino regular e a educaçAo
bAsica nos niveia fundamental e médio.
S 4g - A formação técnica•profissional serA planajada
e desenvolvida para atender ls necessidades identificadas · no
marcado de trabalho, tendo em vista os interesses da produçlo,
doa trAbalhadora~ e da população.

Art. 53e Aa instituições destinadas A formação técnicoprofissional constitUem uma rede própria.
S lg - A formação técnico-profissional
oferecida nas
inatituiçõea de ensino regular dependerA de autorização do Orgão
normativo do respectivo sistema da ensino, como atividade de
extensão, sem prejuizo das atribuições bAsicas da instituição.

S 2G -·As instituições de formação técnico-profissional
que integram a rede definida no caput deste artigo pOdam
oferecer, excepcionalmente, · outras formas
e
modalidades
educacionais,
inclusive
de
ensino
regular,
bAaico
ou
profissional, de acordo com as normas do respectiVO- sistema de
ensino.
Art.
54. A rede Ue fo.cma.;<io técnico-profissional
compõe-se
dos
estabelecimentos
que
integram
os
serViÇOSnaci.onais
de formação- profissional,
vinculad_os
ao_ sistema
sindical, referido no ~rt. 240 da Constituiçã-o Federal e demais
instituições privãdaS ou pUbl-iCas- com objet:ivos semelhantes.
S lQ - As instituições públicas de formação técnicoprofissional serao criadas
por lei
de iniciativa do Poder
Executivo competente e dotadas dos requisitos
de autonomi.a
pedagógica, administrativa a de gestão financeira
asseguradas
às unidades escolares.
S 2!il - As instituições referidas rreste artigo _poderão
funcionar também no periOdo
--noturno, de modo a facilitar o
acesso e a freqUência de todos que demandem
formação técnicoprofissional~

S J!il ---As instituições dé fo-rmação- téCnico-profissional
serão
localizadas
preferencialmente nas
proximidades das
unidades escolares de ensino ·fundamental e médio._
S 41:1 - Qualquer empresa, entiàa.àe
da socieaaae civil
ou instituição pública poderá manter unidade própria destinada à
formação
técnico-profissiOnal,
observadas
as
condições
estabelecidas nesta Lei.
Art. 55. A rede de formação técnico-profissional será
financiada com recursos provenientes dez
I ----receitas orçamentárias da União, dos Estados e dos
Municipios, destinadas,
para esse fim,
nos orçamentos doa
Ministérios e das Secretarias responsáveis pelas áreas do
Trabalho e da Educação~
II - receitas ·provãhieiltes de contribuição social âa:s
empresas, nos termos do art. 240 da Constituição Federal e da
legislação especifica:
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pelas empresas em

recursos _e.feti.va.mente gastos

seus próprios programas de formaçao técnico-profissional;
IV

receitas

doações e outros
profissional.

Par4qrafo

provenientes

recursos

único.

de

destinados

A aplicação

acordos,
à

formaç4o

doa

recuruoa

convêriioa,

técnico-

previstos

neste artigo destinados a formaça.o técnico-profissional não se
considera despesa com
manutençã9 e desenvolvimento do ensino,

nos termos desta Lei.
CapituJ.O :&Ii
111!, EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES

Art.
56.
A
educação
b4sica
püblica
oferecer&
alternativas adequadas às necessidades da população trabalhadora,
jovem e adulta, e e erA regulada pelo respectivo sistema de
ensino.
artigo,

Par4grafo· Unico.
no mLnimoz

As

alternativas

referidas

neste

inclu~rAo,

I - disponibilidade de aparelhagem e demais condições
para recepção de programas de teleeducação no lodal de trabalho,
em empresas e órgãos públicos com mais de 100 .(cem) empregados;
II - oferta regillar de ensino noturno; entendido como
tal o oferecido a partir das dezoito horas, noa mesmos padrões de
qualidade do diurno, e em escola próxima doa locais de trabalho e
reaidência;
III - alternativas de acesso a qualquer série ou nivel,
independentemente de escolaridade anterior, sam restrições de
idade
mAxima,
mediante
avaliação
dos
conhecimentos
e
experiências,
admit~da,
quando necessária,
a prescrição- de
programas de estudos complementar_es em paralelo;

IV - conteúdos curriculares centrados na prAtica social
e no trabalho e metodologia de ensino-aprendizagem adequada ao
amadurecimento e experiência do aluno;
V - organização escolar flexivel ~ inclusive quanto ~
redução da duração da aula e do número de horas-aula, à matrícula
pGr disciplina e a outras v_ariações envolvendo os periodos
letivos ~ a carga horária anual e o número de anos letivos dos
cursos;

VI --professores especializados;
VII - programas sociais de alimentação, saúde, material
escolar
e
transporte,
independentemente
do
horário
e
da
modalidade de ensino, financiados com recursos especLficos;
•"~<'·•

atendam a
Pais.

VIII
outras formas e modalidades de 'ensino, que
demandas dessa clientela, nas difere:ntes _regiões do

Art. 57. O Poder Público viabilizarA e estimularA o
acesso e a permanência do'trabalhador na escola, mediante açõe~
integradas e complementares "entre-si, que incluirão'

I 1

I --açêcs-junto_~os_empr~g~dc~~s, Mediando processos de
negociação com os trabalhadores, fi-Scalizando o cumprimento das
normas legais, e criando incentiVoS e est1nnilos, inclusive de
natureza fiscal e credit1cia~ para as empresas qUe facil~tem a
educação básica dos seus empregados;
II

empregador,
públicas.

diretas do Estado, na condição de
por suas ~nti-dades vinculadas e empresas

ações

por si e
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ParAgrafo -Único. O valor de bolsas de_ estudo ou outros
p.elps empregadores ,a seuQ

beneficias educacionais, _concedidoS
empreqados. não ser~ considerado~

para

nenhum

efeito,

comO

utilidade e parcela sala:x,-:i,.a,l, não . ~n~~grando _.,a ~~mune.;ação do
empregado para fi.ns. tra,balP,,is:J;.~~ f ._pr~-..:~c;e,nciá;:;;Lgr! ·º'!~~ 'l;r\l:?.u;t~ri.o~-:,
CapitUlo XI-~I

'"" ·..._

"' '

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Art. 58. A educação supé:tior
ensino, da pesquis"á e da extensão.

realiza-se

através

do

S lg - O ensino superior tem por objetivos;

I -

aperfeiçoa~ a· formaÇãO 9u~tura1 do _ser·~umano;

II - capacitá-lo para o exercicio de uma.profissão;
.III- prepará-lo para o exercicio da reti~xão critica'
a participação ria produção, sistematização e superação do saber.

e"·

S
21:1:
A pesquisa tem por objetivo o avanço do
conhecimento teórico e pr,tico, em seu carAter universaL e
autOnomo, e deve contribuir para a solução dos problemas_ sociais,
econõm.icoa e politicas, nacionais e reg.iona.is.
.- .

S
3g
A extensão, aberta à participaçã~· ·da~·
população, visará difundir· as conqui'stas e beneficies resultantes
da criação cultural e da pesquisa cientifica e, _tecnológic~
geradas na instituição.

Art. 59.

O ensino superior abranges

I
cursos de graduação abertos à _ matricula de
candidatos que concluiram o ensino médio, ou .tenham educaçiio.
_equivalente, nos termos desta Lei;
I I ..;. -programas de pós--gradu~ção, compreendendo cursosmestrado e doutorado e, ainda~ os cursos de especialização e
aperfeiçoamento, abertos à matr!.Cula de candi.dato di.ploroado_ .em
curso de graduação.

d~

ParágrafO único. Poderão, ainda, ser oferecidos cursos
da extensão,
com -objetivos,
duração,
clientela e
demais
caracteristicas livremente definidos pela insti~uição_ promotora.
Art. 60'"- No ensino superior-Q.e graduação, o ano letivo
reqular, independente do ano civil, corresponde;r,á_, n_o minimo _ , __a_
200 (duzentos) dias de trabalho acq.dên}ic:;q,_. -_dist:J:'ib~~qq~_,-.~
periodou
a
critério da instituição,
podendo,
ainda,
ser
oferecidos, nos intervalos dos per iodos regulares, prograrp.,_s
espec.iai.s.

Art. 61.
O ensino super~or será ministrado em
instituições de ensino superior públicas ou _privadas, .com
variados graus de. abrangência ou especialização._
Art. 62. A criação de instituições de en'sino superior,
bem como de seus cursos e habilitações, será efetivada em
conformidade com a politica de expansão do ensino superior
expressa no Plano Nacional de Educação.
S
lg A criação de in19tituiçã.o pública de ensino
superior serA feita por lei de iniciativa do Poder Executivo
competente,. sendo a mesma autorizada a funcionar após aprovação
doa seus estatutos e o projeto de criação, implantação e
desenvolvimento pelo .órgão normativo do respectivo Sistema de
ensino ..
S
212 - A criação de instituição privada de ensino
superior obedecerá às formas em. direito permitidas, observado o
disposto no Capitulo V, mediante decreto do Poder Executivo
competente, sendo a mesma autorizada a funcionar, após aprovação,
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pe!t~ órgão normativo do respectivo sistema de ensino,
do seu
estatuto e projeto da cr~as~~, implantação e desenvolvimento.

JR

S

A criação

de

cursos

e

habilitações

em

inatituiçõea não-univerait4rias de ensinO supfirior, públicas ou

privadas,
sar6. efetivacla por decreto do Poder Executivo
competente, sendo as mesmas autorizadas a funcionar apóu parecer
favorAvel do 6rqão normativo do respectivo sistema de ensino.
S
4lil:
A criação de cursos e habilitações nas
universidades
ser6. efetivada nos termos dos seus estatutos e
regimentos, no exercicio da autonomia definida nO art. 77 desta

Lei;

sa -

S

Na criaçio de instituições .de .ensino superior,

da seus cursos e habilitações, serão observados os sequintea
critérios prévLos, além de outios' que venhdm a 'Ser estabelec~dos
pelo órqAo normativo competente:

1 - estudo de caracterização da necessidade social de

sua criação, .relacionado com aspectos de ordem social, econOmica,

demogr~fica, de serviços, t.odoe: relativos à região geoeducacional
correspondente;

II- estUdo· ae viabilidade, mediante veJ:ificação
recursos financeiros à·disposição da entidade mantenedora;

I·II ~- . projeto pedagóqico e
administrativa;

de

de estrutura acadêmica .e

IV .,. . atendimento satisfatório . das
da ensino bAuico.

nece~sidades.

loca.is

Art. 63. Cabe ao Poder Público Federa~ credenciar como
universidades
as
instituições
que
comprovem
qualificação
acadêmica e cientifica, nos termos desta Lei.
S

lG

-

O credenciãmento

superior como universidades
avaliação inStitu.cioilal.

será

de

instituições

precedido

de

de ensino

processo

de

S 2G - o processo de avaliação para fins de criação e
avaliação externa sistemática de instituições de ensino superior,
de periodicidade qü.inqüenal será conduzido-_- pelo Ministério
responsável pela área através de Comissão de Especialistas.
S
3!:1: - As diretrizes
da avaliação referida neste
artigo serão estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação,
atendidos os parâmetros bAsicos fixados nesta Lei e assegurado à
inatituiçi.o amplo direito de recurso, bem como prazos adequados
para que eventuais insuficiências sejam sanadas.
S
4G
O
credenciamento de instituições como
universidades dar-se-á por decreto do Presidente da República,
após parecer favorável do Conselho Nacional de Educação, à vista
do relatório de avaliaça.o da Comissão prevista no S
2a deste
artigo.

S 5 a -· O .termo de validade do credenciamento inic.ial
ficará
a
critério do Conselho,
dependendo das
condições
existentes na instituição e a sua renovação far-se-~ por decreto
do Prea.idente da República, A vista de parecer favorável do
Conselho.
S
6G
Na hipótese tle desempenho insuficiente de
universidade pública no processo de avaliação institucional
referida no S 2g, cabe à própria universidade e ao Poder
Executivo competente cumprir aa'rêcomendaçóes e prazos constantes
do relatório de avaliaçAo, após o que haver6 nova avaliação.
incluirA

S 7S2
o
o elenco

relatório final do processo de avaliaça.o
de
providências para a
superação das
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cumprimento,
finalidades,
comunicado à
para recurso.
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in.stitucionais identificadaS', Com prazos para o seu
devendo o referido relatório, para . cumprir- . suas
ser aprovado pelo Conselho Nacional de Eduoaçi.o e

universidade, que ter.t prazo de 90 (noventa) dtas

S gg_ Na hipótese d~ · contÚiu8.d0 df:t88mPerlho· iiUIUficiente
da universidade püblica na segunda avaliação conaecuti.va,· doia

encaminhamentos podem ocorrer:

I - se a insuficiência decorrer de causas internas e
próprias da instituição avaliada, após o devido cumprimento das

providências pertinentes ao Poder Executivo competente,. haver.t

~.

suspensão temporária das prerrogativas previstas ·nQ art·.· ·7·2·,· ·S
V2,
incisos III, IV, VI e VIII e S 212_, incisos I e III, e a
constituição de uma comissa.o ~~- _r~y,i.ta.lizaÇão até que, mediante
nova avaliação, que poder.S. ser- solicitada a , qualquer tempo, ,
comprove desempenho satisfatório;
·

d.'

II- - se· a inauficiência decorrer do não _eumprime;,t.O'
providências por parte do Poder Executivo competente, o Relatório
de Avaliação ser~ enviado ao_ Poder Legislativo competente para as
providências pertinentes em cumprimento ao inciso VII do art. 20&
da Constitu-ição Fedaral.
,.
. . .·

1

S
9fl :.. A coiniáe:ão de ·Revitaliz"açi.o~ _C::ODipOeta- pór·:.
representantea
dos
professores, -âlunos
e
funcion.S.rios
da
in,stituição de ensi~?-o. sup~rior _ av_!5liada, mombros da Comis•i.o
Autõnoma de Avali"-ção e membros do -POder. Executiv:o COJJ;lPQt.ent~,.
nomeada pelo Conselho Nacional da
Educaçio,
elaborarA .. !!
acompanhará, em colaboração com os colegiados da inatitui'çi.o
avaliada, um plano de revitalização dessa universidade definindo
as providências cabiveis ao Podar Executivo mantenedor e às
instâncias internas da instituição e seus prazos de execuçao.
S 10 _ Na hipótese de desempenho insuficiente de
universidade privada, compete A própria universidade e sua
mantenedora cumprir as recomendações e prazos constantes no
Relatório de Avaliação, após o 9Ue, ~~verá_ nova avaliação.
·-1s 11
Na
hipótese
d.e
cÔÍltiO.UàdO
desempenno'
insuficiente de universidad-e priva~a na seguilda avaliâÇã'o
consecutiva,
haverá
suspensão temporária· - âaS prerrogativas
previstas no do art. 72, S 2!:!, incisos III, IV, VI .e VIII, até
que, mediante nova avaliação, que poderá ser solicitada a
qualquer tempo, comprove desempenho satisfatório.
Art~ 64. São requisitos mi~imoa para a constituição de
universidade:
I - inãtitucionaliz.i.ção d_a pesquisa pura e ~plicada;

II - pluralidade de Areas do conhec~nto na oferta de
ensino de graduação e organização multi 'e interdisciplinar,
admitida a ênfase em determinadas Areas do saber;
III- -

produção cientifica comprovada;

IV um terço do corpo docente,
titulaçAo acadêmica de mestrado ou doutorado;

pelo

menos,

com

V - um terço do corpo docente em dedicação exclusiva,
admitindo-se inicialmente, este quantitativo em tempo integral
com a implantação progressiva de dedicação exclusiva, definida
pela instituição através de um plano articulado com o disposto no
inciso IX deste artigo;
VI
infra-estrutura para enaino e pesquisa,
laborat6rioa, bibliotecas, equipamentos e instalações;

com

VII - oferta de cursos de mestrado ou doutorado, com
base nas atividades de pesquisa e produção cientifica e
tecnológica;
S

VIII - atividades

3g desta Lei.

de extensão, nos termos do art. 58,
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IX -

plano de

docentes Com titulaçáo de
• ~ ~ ~

~ =

~~-' - -~ "

capacitaçào
me~trado
~ '

para

ampliar- -o

e doutorado •
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número

de

~ "' ~ • • '

Par4grafo ·.único.., -Os 61:rqãos normativos. dos sistemas de
en•ino dos Estados poderão solicitar ao conselho Nacional de
Educação a elevação dos niv~is minimos de exigência, contidos
neste artigo; para ~feit·o 'd"o' cre'denciamento de universidades em

sua 4rea de jurisdição:
65.

Art.

funcionamento

das

'

Constitui

requisito

instituições

de

· minimo

ensino

para

superior

o

nào-

universitúias o disposto no. art .. 64-, vi e VIII, desta Lei,
cabendo
ao ·conselho ~Nacional
de
Educação _estabelecer · ·oatendimento
parcial. ou
total-dos
.
' .
-, .
.-demais. requisitos.
. .

.

.

.

~

.

.

~

~

.

66. ' .A.- autot'.tZ"açàb
para
.funcionamento
de
inatituiçOee n.io-universit4:t'iaS' d4i! ·ênsino super.i.or., ou de seus
cursos isoladamente, pode ser · suspérisa ou · 'dâncelada, pOr
recomendação do órgão normativo_do respectivo sistema de ensino,
com base em avaliações qüinqüenais_das condições·de funcionamento
e da qualidade do ensino ministrado.
~
·
· Art.

S
111 - A avaliação pi-avista neste· artiqo adotará
procedimentos semelhantes aos estabelecidos
no art . 6 3 desta
Lei, em tudo o que lhe for _ap~icá~~l, com as adaptações
dec.orrentes das euás · firio!il'idaê:ies:

... :::.$ '

~li· .:....A_ primei~a· 'avaliaçio da i.ris-t"i.ti.lição, ou dO.
curso autorizadO-,- será ·conclu'ida antes· da diplolttaÇ.io da prim6ii::ã ·
tUrma d.e àlunós • · ' · -· · - - ·
Art. 67-. Na- avaii.!iç'ão externa, além dos que constam nos
arte. 63 e 66 desta Lei, ser~o obse~~~os os se~intes objetivoss

.
I - identi.ficaçAo de defici.ências a ·serem superadas, a
fini de ~lhorar-a quali:dade'dc!l educãçáo superior no Pais;
>

'

O

'

o

+

+

'

O

L

O

•

•

y

'

'

O

'

I~-~-~ri.~nbação

dos investimentos e outras provi.dênciaB
necessárias, no caso· de' inStitUiçÕes públicas, pÔr parte do Poder
PúblTc'o·,· e, no· ·caso 'de ihStit:UíÇOes privadas, por parte dos
proprietários ou ·en-ti.daC:ies nli5~ténedo~a~: .
·
III~ or~entação·da

·clientela usuária e da sociedade em

geral.

-s lg: - A avalia-ção será conduzida de forma aberta,
cabendo aos órgãos executivos competentes publicar os resultados
da úl-tima avaliação a que forem submetidas as ipstituições sob
sua jurisdição.
S
211_
Jurit&nente cõm os resultadoS referidos no
parágrafo anterior, deverão ser _explicitadas as condi,ções
materiais e financeiras da instituição e identificadas as
instâncias decisórias responsáveis pelas providências saneadoras.
S 3g - A avalülÇ-ãO-- das instituições levarA em conta
suas funções sociais e terá, necessariamente, in~tancias externas
ao sistema de ensino competente, a serem definidas pelo conselho
Nacional de Educação.
Art. 68. Aa instituições de ensino- superior devem
manter mecanismos de auto-avaliação de suas atividades, que
·garantam a participação de professores,
alunos e demais
trabalhadores da educação.
Art. 69. Em razão de infrinqê.ncia da legislação de
ensino ou de preceitos estatutários, o órgão normativo competente
pode determinar a instauração de inquérito administrativo em
instituições de ensino superior.

S 1~ - Concluido o ibquérito, o órgão que o determinou
estabelecerá a adoção de medidas saneadoras ou punitivas, podendo
chegar ~ intervencAo.
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S
2g
competente nomeará

Declarada a intervenção,
pro teàp~re

o
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Poder Executivo

di~igerite

s
·3_~
,·
_ -çons:t'at'aâ.ZI.' _a
conyeniªJ?.Ci* __,da, , ce!!Js,z;çã~
def'initiva do func.içmamentO. d.a institui,ção, a Irielii.lia ~e ~?;-;t.ar*
efetiva por lei ou. __c;l_ecr_eto, _de,_ .a.co;qi_o_
sua autorização.

C~?m

a

)lie_r~_r_qu_ia

---

??

a~o d~

Art. 10 •. _As instiiuiÇõea de éil.sino superior adotarão,
obrigatoriamente,
além· dos
princ'iplos
de
o:i:ganização
a
administração pr~"':~stos no Capitulo V desta Lei, as segu.intea

dir'etl:'lZes:

I - _os.

P~.qãos

ÇÇll~_qiados.

,s.erp.p

~?n~t.:!-tuidos

de forma a

assegurar:
.

a)

servidores e
deliberativo
instituição;

a

participação . de repreSentantes dóS

profes:rores~,

aluno15,

bem como da comunidade e:)tterna, , no Orgão
e~iat'utár_iO_ ~ r.égimental,
de · nivel motximÇ> d~

b.)
a . participação de professores
colegiados com competência aca~êmica;

e

alunos

nos

c) a participação da comunidade acadêmica, pelas formas
definidas nos seUS estatutos ã regizilent:os, nas· demais inst3.nci~s.
de deliberação coleti~a da instituiçãb~
II
·,~ duração do mandatO dos Ad;Lr.;gêilt~s _ de
instituições de ensino superior será definida em seu_s estat_utOs,
não podendo exced.er, no caso das instituiçõe_s_ públicas, a três
anos, se permitida a recoÍ"HiU.Ção, ·Ou a qua.tro anoS, qua!'do vedada
a recondução;
III
o Áii.rigente mAximo das ins_t_i,tuições de en,sino,
superior e, se for o caso, seu vica .serão .e~co.lhidPs" n.a•. f,orma,
definida em seus estatutos, assegurada, no caso das instituições
públicas, a participação__ de professores, se.t;"V~Q.q:t:;"es e .~lunos no
processo de escolha, cabendo a nomeação, no caso dos dirigente&·
destas últimas~ ao ·.chefe do Poder Exe_cutivo .C.OJrll?et~nte;

IV
no caso das instituições pÜbiiC'as - ae__ -:_éfis-ilto
sUperior, a indicação de : rep_reseilt;ant.es para órgãos colegiados,
previstos no inciso I ~este art~gq, ob~qecerá a p_r,o,c~sso ~~etiv~-direto;
v
a proPOSta orçamentária, planos de aplicação de
recursos e prestações_ de_ contas das _instituiçõ~s ~e ensino
superior públic"-!3 serão aprovados por órgão · ·_de · del~ber4ção
coletiva, r.os diverso~ niveis hierárquicos da instituição;

-:a -

VI
-a:lteraçáo de estatutos e
regimentos das
instituições de_ ~nsino supé:Í:'ior 'públicas ·observará processo que
assegure a part~'?fpaç-ão de profess~res, _servidores e ãlunos.
Paráqraf.o
único_.
os
estatutos
e
regimentos
das
instituições de ensino superior= definirão as regras para Sua
organização e administração, res?9~tadas as disposições desta Lei
e o que estabelecer Q respectivo sist~ma ae ensino.
Art.

71..
As instituições públicas de ensino superior
·nas_ formas de direito mais ade-quadas às suas
especificidades i'nsti.tucionais ,_ asseguradas as prerrogativas da
autonomia, nos termos do art. 72 desta Lei.
constituir~se-ão-

A.rt. 72. As instituições de· ensino superior usufruirão
de diferentes_ ç-raulJ __ e _ elementos de autonomia,
segundo se
encontrem ou não constituidas_ como- unive:r;:,si.dades.
§
lg - A autonomia didático-cientifica expressa-se,
entre outros, pelos seguintes principias:

I

pedagógicos,

estabelecer
~eus
objeti'!OS
filosóficos,
cientificas, tecnológicos, art1sticos, culturais e
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desportivos, organizando o ensino, a pesquisa e a extensão, sem
quaisquer restrições doutrinárias, ideológicas ou polLticas;
~, garantir a,os pesquisadores e grupos de· pesquisa a
de elaborar projetas e- -definir os problemas que
cons~derern . relevantes,
sujei tos
a. penas à avaliação dos seus
pares da comun~dade cientifica interna e externa;

IL

libeidade

III criar, organizar, lilterar e extinguir
habilitações e programas de ensino, pesquisa e extensão;

cursos,

IV - definir os curriculos de seus cursos, observadas

as diretrizes gerais do Conselho Nacional de Educação;
V esta.bele~er da duraçÃo do calendário escolar e do
regime de trabalho didático de seus diferentes cursos, observadas
as exigênc~as minímas estabelecidas nesta Lei;

.VI. ·- estabelecer
crité.i:ios
admissão
e promoção de seus alunos
transferidos;
VII - ·outorgar
titulas acadêmicos;

e normas de seleção,
da
matricula doa·
e

graus, diplomas, certificados e outros

VI.IIfiXar e aH:.E!li:al:
oferta de vagas nos seus .cursos;

os

limites

quantitativos

IX

- . zel~r pela observAncia de principias

S

2g -·Ã autOnomia adminiStrativa consiste ems

pesquisas.'

I

da

éticos nas

organizar-se internamente na forma mais conveniente

-

às suas peculiaridades, estabelecendo suas instâncias decis6rias,

uniQades

e . sub-unidades,

quando

for

o

re~~i:-iÇõEiS qu"e' nã.~ ·a~ decorrentes desta Lei;

ri

caso,

sem

quaisquer

oes't'abelecer a poli ti c a geral de administração da

~-

instituição;
IIL - elaborar·e reformar seus eséattitos e réqimentós,
de acordo cnm os procedimentos es~abelecidos nesta Lei;

as_
seus
dirigentes, -respeitadas
IV
escolher
disposições desta Lei_ e as normas dos respectivos sistemas de
ensino, quando houver;
V - estabalecer seu quadro_ de pessoal, em articulação
com o- MinistérLo ou- Secretaria a que esteja vinculada,
e
administrá·-lo dentro dos limites orçamentários aprovados;
VI - autorizar o afastamento do Pais do seu pessoal,
para. par_ticipar de ati V idades Cientificas e cu-ltUrais;

·..admitir __ profesSores,
pesquisadores
ou
estrangeiros, na forma prevista nos seus estatutos

VI!~

espe~~listas

ou regimentos:
VIIL _=----:__celebrar
convenções:

acordos,

contratos,

convênios

e

IX
manter regulamento próprio para
licitações,
compras, alienações e contratações de obras, locações e serviços,
respeitados os principies gel:'ais da legislação especifica, no
caso das instituições públicas.

no caso
para:

s

das

3g - A autonomia de gestão financeira e patrimonial,
instituições

públicas,

compreende

as

competências

I - propor e executar seu orçamento, com fluxo regular
de reCursos do Poder Público, que lhe permita planejar e
implementar suas atividades, independentemente de outras fontes
de receita com fins especificas:

4856 Sexta-feira 2§
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II ----receber os r-ecursos que o Poder Público tem o
dever de prover-lhe em montante sufic.i.ente, assegurada a dotação
necessária ao pagamento do pessoal e dotações globais para outros
custeios e despesas de capital que permitam livre aplicação e
remanejamento
entre diferentes
rubricas
de
elementos
ou
categorias de despesas, sem prejuizo de fiscalização posterior
dos órqaoa externos competentes;
III -

-qerir livremente o--seu patrimônio;
administrar
aa
suas atividadee e

rendas
patrimoniais
e
as
serviços, delas dispondo na

v - receber subvenções ,
cooperação financeira resultante
püblicau e privadas;

doações, 'heranças, laçados e
de convênios com entLdades

IV

decorrentes de

forma dos seus estatutos;

VI-- realizar operações de crédito ou de financiamento,
com aprovação do Poder Público competente, para investimento de
capital em obras, imóveis, instalações e equipamentos;
VII-""':' definir, em regulamento próprio, suas normas e
procedimentos da
proposiç.io, discussão, execução e controle
orçamentAria.
S 4g - A autonomia de gestAo financeira e patrimonial,
no caso daa
inatitui.çõea privadas, compreende as competências
para elaborar e executar o orçamento dev.idamente aprovado pela
instituiçlo mantenedora.
S
so
As
instituições
de
ensino
superior nãounivarsit6.rias aplicam-se os principias de autonomia constantes
daate artigo,
incisos I, II, v, VII e rx- do S lS:t, incisos II,
IV, V, VIII e IX do S 2Q e incisos I, II-,
III, IV, V, VI e VII
do S JCZ,
além da outros que podem ser definidos pelo .órgão
~ormativo compe~~nte.

Art. 73. Ot diplomas concedidos pelas instituições de
ensino superior, reconheCidas pelo Poder Püblico, referentes aos
cursos de gr!ldu"ãção E' programas de pós-graduação, terão validadE'
nacional como prova d~ formação recebida pelo seu titular.

Parágrafo
único.Os
diplomas
expedidos
pelas
universidades serão p~r elas próprias registrados, e aqueles
conferidos por inatitu~ções não-universitAriaa, serão registrados
em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.
Art.
74.
As
instituições
de
ensino
superior
conatituidaa como universidades integrar-e:e-ão, também, na sua
condiç&o de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de
Ciência e Tecnologia, nos termos da leg~sla..ção especifica.
Art. 75. Os planos de ens_ino, pesquisa e extensão das
instituições de ensino superior, levarão em conta a necessidade
de articulação desse nivel de ensino com os anteriores,
principalmente quanto aos critérios de seleção de alunos, aos
objetivos e estrutura curricular e A formação e aperfeiçoamento
de profissionais do maqiatério para aqueles niveiS de ensino.
Art.
76.
As
instituições
de
enBino
superior
oferecerão, no periodo noturno, cursos de graduação nos mesmos
padrões de qualidade mantidos pela instituição no periodo diurno,
sendo obrigatória a ~farta noturna nas instituições püblicaa.

Parágrafo ünico. o Con&Olho Nacional de Educação
definirA as 4reas impróprias ao ensino superior noturno .

.Art:· 77. Aos docentes âas instituições pdblicas de ,
ensino superl.or serão garantidos estatutos e planos de carreira
próprios, que asaequl;'epu
_
__
r.identidade de
isortomia de pisos salariais;

estrutura de cargos e

funções

e
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ingreBso na carreira exclusivamente por concurso

público de provas e titules;
III

regime

de

proqre·asão

funcional,

baseado

na

avaliação do desempenho acadêmico e titulação:

IV
direito
ao
exercicio
de
atribuições
administrativas e de cargos eletivos na estrutura universit6ria,
independentemente da posiçao funcional, ressalvadas as funções de
conteúdo

essencialmente

acadêmico

e

cientifico

que

exijam

competência especifica;
V
apoio a programas de capacitação de pes~oal
docente, através de uma politica de p6a-qraduaç:ão, ·que qarailta o
progresso na carreira docente e a possibilidade permanente de

aperfeiçoamento;

VI - instituiç!o do semestre
s~tico para a carreira
docente, cuja concessão _ser4_condicionada l avaliação do mérito e
aprovação de plano de atividades pelo respectivo coleqiado
acadêmico, sem prejuizo da licenç~ especial, instituida e• lei;

VI-·I
reqima de trabalhO preferencial a. dedicaçi.o
exclusiva, sendo assegurada a opção pelo regime de vinte ou
quarenta horas, a juizo da instituição;
VIII - férias anuais de quarenta e cinco
I

dias~

I

IX
afastamento de docentes para exerc1cio d•
atividades em 6rqãos püblicos fora da instituiça.o ou realizaçi.o
de pós-graduação, condicionado A aprovação prévia do respectivo
coleqiado acadêmico, se• Onua para a. insti.tuiçl.o, por prazo
determinado e asaequrada a substituição.
S
11:1 - Ali instituições de ensino superior podftr&"o
estabelecer a exigência de concurso pdblico de prcvaa e titulo•
para a investidura no nivel mais alto da carreira.

s 2R
Na hipótese previ ata no inciso IX, serão
mantidos todoa os direitos do docente durante o periodo à
- afastamento, - sendo ele dispensado do cumprimento de tarefas·
própria
pós-graduação
na
realize
a
que
docentes,
ainda
instituição.

s 3R - Nas instituições privadas qe en~~no superior,
as disposições relativas ao pessoal docente constarão doe seus
estatutos, regimentos e planos de carreira.
Capitulo XIV

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 78. Entende-se por educação· especial., para- os
efeitos deata Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede régUlar de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais .

. S

especial~zado,

Vil

-

Haver&, quando necessário, serviços de apoio

na escola regular, para atender às peculiaridades

da clientela de educação especial.

S
21:1
O atãndiínento edUcacional será feito em
classes, escolas ou serviços espeCializados, sempre que, em
funçAo das condições especificas dos alunos, não for passive! a
sua inteqraç4o nas classes comuns de ensino regular.

S
31:t
A oferta de ____e~:ucação especial, dever
co:astitucional do Estado, tem início na faixa et.iria de zero a
se~s anos, durante a educaçào infant-il.

s 4• - O educando em condições de integrar-se no
ensino regular ter& assegurada matricula no ensino público
b.!sico.

4857
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Art.
7_9 ~
Os
s,istemas .. çle
educando$ com necessidades especiais:

ensino
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a-ssegurarão

ao~

I - .curriculos, métodos, técnicas, recursos educatLvos
e organização .especific.Os, 'par'a atender às stias· necessi_da~e~;
II
terminalidade · esp'eCífica para - aqueJ.ea que' ilãó
atingir o
ni.vel
exigido__ para _ conclusão ·do ensino
fundam~ntal, _em virtude de suas deficiências, e aceleraÇão- para·
conclu.ir em me,nor tempo o ·programa escolar para os superdotados;
possam

III - professores com especialização adequada em nivel
superi.or, para atendimento_ especializado, bem como
professores .d.o. ensino re~ular ·capacitados para a ini;:.egra_ção
desses educando a nas classes comuns;
· · ·· '

médio , ou

IV - educação especial para o trabalhot visando a sua
efetiva integração na 'Vida' ·em ~ociedade, .inclusive cOndições
adequadas para · os que · não· revel~m capacidàde de i'nserç~o' nO' '
trabalho ccmpe~ítivo, median~e articulaçãO cqm ·o SiStema de
Formação "Tétnicô:-Profissiqna,l, e . as áreas do -traba-lho ·e de
assistência soci'al, bem _ como __ para: aqueles que apresentam uma
hi!bl.lidade
supe'rior
nas
áreas
artística,
intelectual
ou
psicomotora;
V

acesso

sociais suplementares
ensino regular •

igualitário ·aos benef1ç:i6s' dbs
disponivéis para o reS:pect"i. Vb

programas
ni.Vel çl.e ·

.U"t. ao. os órgãos rtorma_tivos dos sistemas de ensino
estabelecerão
critérios
dª
caracterização
das
instituições
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação
exclusiva em educação especial, para fins de apoiq_ técnico e
financeiro pelo Poder Público.
Parágrafo
único..
O .I?q4er
Público
adotará,
c<;>mc;>.
alternativa
preferencial_,_ _a
amp~iação·
do
atendimento
aos
educandos cotn_ -necessidades e~peciais na própria rede· públi-ca
regular. de . ensi~o, .independentemente do apoio às ',instituições
previstas neste_ artigo.
Capitulo_ XV__
DA EDUCAÇÃO ~<'ARA COMUNIDADES INDÍGENAS

Art.
8_1.
O Sistema de
Ensino da
União,
com a
colaboração- das agências federais de 'fomento à _culturà ~~·-·de
assistência ads indios, desenvolverá prp.gramas integra.d.o::r de-ensino --e pêsqlftsa, para ofer"ta de educ~çã,_o _ @Sq~lar- ,b~lingQ.ê e
intercul~ur~l aos_povos indigenas.
Parágrafo úniCO~ Os programas previstos neste artigo
serão
formulados com audiência das comunidades envolvidas,
através das respectivas organizações e de entidade representativa
das comunidades indigenas.Art •. 82. Os programas referidos no artigo anterior
deverão ser. ~·iilcluidos nos Planos Nacionais de Educação, com
recursos espec.ificos das _agênç:ias de cultura e de assistência ao
índio, além d~s dotações ordinárias da ·educação, e terão os
seguintes objetivos:

I
- forta~ecer as práticas sócio-culturais, a lingua
materna de cada comunidade indígena e desenvolVer metodologias
especificas do processo de
~nsino-aprendizagem
da educação
escolar nas c9~unidades indigenas, especialmente na aprendizagem
de primeiras ~·segundas línguas;
II- -;- _manter programa_s de formação de recursos __ lJ.UJ!La-nOs
especializadoS, destinados à educação esc::olar nas comunidades
indigenas, garantido, preferencialmente, ao indio, ·o acesso aos
mesmos;

avaliação

III-- desenvolver currículos, programas e processos de
de, aprendizagem,
beul como
material
didático
e
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e
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diversas

IV- -- publicar sistematiCàmente material didático em
linguaa maternas lridiÇenas e ma.t.el:-iiil · · _b.Ílingüe',' ·destinados à
educação em cada comunidade indigena, visando à_ integração dos
vários conteúdos curriculares.
·
-- V - preparar o educando da comuni<;ada indígena para o
exercicio da cidadania, tal como expresso no art. 2g dàsta Lei.
-

VI
incluir os .con.teúdos cientificas e culturais
correspondentes ao grupo. respect.ivo, -buscando a valorização e
fortalecimento
do
conhecimento
tradicional
vigente
nas
comunidades indigenas.
-- ·-Art. 83. Oa Sistemas de Ensino da União; ·dós Estados e
dos Municipioa articula.r-se-ão para a:sa·equrar _que_ as escora·ssituadas em áreas indigenas ou em suas proximidades, vinculadas a
qualquer doa sistemas, observem as caracteristicas especiais "da
educaç!o nas comunidades indigenaa estabelecidad noa artigos
anter.iores, .inclusive quanto à formação especializada dos seus
professores.

Parágrafo único. ~ obrigatória a
entre professores indios e não-indica;··· · ·

isonomia

salarial

CapítulO XVI
DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
Art. 84. -Considera-se educação à distancia a. forma de:
ensino que se baseia no estudo ativo, independente e possibilita
_ao estudante a escol h"" dos horái::ios, da duração e do lo-cal de_.
1::!S1:.Ua.o, combinando- a veiculaç,ão de _cursos com matei1a1 didAti.co
de auto-instrução e dispensando_ ou reduzindo a exigência da
presença.
Art. 85. As normas para produção, controle e avaliação
de programas de educação à distância e a aut:oriza_ção para sua
implantação, caberão ao_ 6rqão noirnativQ .dQ Sistema de Ensino do
Estado,
observadas
as
d.irE\!trizes
do
c-onselho
Nacional de
Educação.
S lg - Na educação infantil e no· ensino fundamental, a
educação à di.stância desempenhará apenas função comp~ementar.
S
2g - A educação à distância deve ser utilizada,
preferencialmente, em programas destinados a jovens e adultos
engajados no tr~b~lho .produtivo ou a pessoas na terceira idade,
com caracteristica.s de educação continuada, para aperfeiçoamento
profissional ou enriquecimento cultural.
§
31:1 - Para__ prograrhãs de educação profissional em
nivel médio, com titulação de validade nacional, a ~regulamentação
e autorização caberão ao 6rqão normativo do respectivo sistema de
ensino.
-

S
4" - Quando se tratar· de programa -destinado ao
ensino superior, que conceda diploma de validade nacional, a
iniciativa e a competência para proinovê-lo ficarão restritas a
instituições de ensino superior credenciadas como universidades,
mediante autorização especifica do Conselho Nacional de Educação,
e desde que as mesmas possuam setor organizado de educação -à
distância,
que
funcione em articulação com as estruturas
acadêmicas responsáveis pelos conteúdos curriculares respectivos,
no ensino regular, ou a inStituição pübli.ca de igual nivel,
criada por lei, especificamente com essa finalidade.
S
5g - ·Não haver.§
discriminação_ ou restrições aos
diplomas e certificados expedidos pelos programas de educação à
distância, ministrados em observância ao disposto nesta Lei.
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, ·,.. ~ · · S
6Q - Os conteúdos curriculares dos programas de
educação à distancia serão os mesmos ministrados no ensino

regular -de cada .nivel e

modalidade~

S ~g- --o planejamento e produção de_mate~ial didAtico,
bem como o acompanhamento e verificação da aprendizagem doa
alUnôa r ' deverão .contar . com. a participação de professores
habilitados para o magistério no nivel e modalidade de ensino a

que se dirige o programa.
S

S_Q - No caso de cursos com abrangência nacional ou

regional, a autorização deve ser de responsabilidade do conselho
Naeion~i-de E~ucação.

Art; 86. A educação à distância qozará de' tràtámerito
diferenciado que incluirá:

. '· ... .
...
...-~

'

"
I ..,.. redução
de tarifa~ pós't~is e teiegrlificas·;

-

comerc~ais

ri- ."!-:-.custos de _t.raflSiDi.Bi.iO- -reduzidos, em
de radiod~fusão sonora e de sons e imagens;

III
conéessão
exclusivamente educatiVas;
IV P~blico,

pelo~

canais

de

com

canais

finalidades

reserva de tempo minimo, sem õnus para o Poder
concessionários de canais comerciais.
Capi.tulo- XVII

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Seção
Da

I

Formação

Art. 87. A tQ~ação do profiSsional da educação,
obedecida
uma
base
comum
nacional,
far-se-á
em
cursos
especificas, de modo a atender aos objetivos dos diferentes
niveis e modalidades do ensino e às caracteristicas de cada fase
~o desenvolvime~~o dos educandos~
Art. 88~ A fo:rinãção de docentes para atuar na educação
básica far-se-.á..em nível_ superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena~/ admitida, como formação minima para o exerclcio
_do magistério_ na educação i_nfantil e nas quatro primeiras séries
do ensino fUndamental, a oferecida em nivel médio, na modalidade
Normal.
S
1!2 ---A preparação pedagógica do professor para aa
disciplinas de habilitação profissional no n1v~l médio deverá ser
feita em curso de complementação de estudos, de nivel superior,
em. conformidade com as diretrizes gerais fixadas pelo Conselho
Nacional de Educação e as normas ~o respectivo sistema de ensino.
S
Íg
Os sistemas de ensino, em. suas áreas
jurisdição, promoverão a contin~idade do aperfeiçoamento
atualização
do
professor,
assegurando
em.
seus
planos
orçamentos, recursos e condições materiais e institucionais
vinculando ess~.atualização aos planos de carreira docente.

de
e
e
e

§
3g' - A politica d.e ince~tivo ao aperfeiçoamento do
professor
incluirá
f.ormas
regulares
de
especiali-zação
e
atualização e. recurso aos meios de educação à _distância,
assegurando, em. qualquer_ Ca..f!!O_, ati v idades em. sala de aula e
avaliações periódicas.

:89.

Art.
A formação de profissionais de educação para
administração,' planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional para a educação básica, será feita em cursos de
graduação em pedagogia ou em nivel de pós-graduação, a critério
da instituição'de ensino, garantida nesta formação, a base comum
nacional a que se refere o art. 87 desta Lei~
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Art~- 90. Nli.- preparação para o. magistério da educação
básica, será. exigüio está.g.io, com duração mínima de 180 (cento e,.

oitenta} horas, sob supervisão da instituiçAo formadora,
escola do mesmo nível daquela onde irA atuar o formando,
acordo é~~ as n?~S ~~t~~l~?~~as pelo-s~stema ~ensino.
Art.

91.

A

em
da

preparação para o exercício do maq.istáriO '

superior far-se-á, preferencia1mente, em nivel de pós-graduação, . •
em cursos e programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, na ,
forma prevista nos estatutos e regimentos das instituições de

ensino.

-

Parágrafo ünico. A -equivAlência de titu:J,os depend9~i.. 4-0: ·,
que dispuserem os estatutos e regimento da instituiçio de ensino

e d6 disp'osto'ám'zlóimas do Consâlho Nacional de Educaçi.o.

· Art. 92: · 08- sTstem.as-·· de ensino e as universidade&· ·
poderão
promover
experiênCiaS
alternativas,
por
prazo
determinado, com diferentes modelos de estruturas e organização,
curricular e administrativa, para
formação de profissionais de
educação, meciiante aprovã.ção· e acompanhamento .. do respectivo
pro~~~o pelo órgão normativo do sistema de ensino.
Seçào II

Da carreira

Art. 9 3. OS Si.s.temas de Ensino da UniãO',' dos EstadOS '9 '
dos Municipios promoverão a valori~ação dos profissionais 4a
educação, garantindo-lhes condLções d~gnas e re~uneração adequa~a
às suas responsabilid.ades profissionais_ e niveis de formação, e
aos do magistério público, na forma dos arts. 39 e 206,· V da
Constituição Federal, plano de carreira que assegure:
·
I
ingresso exclusivamente por .concurso público de
provas e titules;
· I I -.III

-.

PiSO· salaria). prof_issional;
regim~ j~rídico

único;

IV
progressão funCíona_l baseada
habilitação, e na avaliação do desempen~o;
V -

na

1:.itulação

ou

progressão salarial por tempo de se_ryiÇo:

·VI-· ap~rfeiçoamento profissional continUado, inclusive
com licenciamento periódico remunerado para esse "fim;

reqularee:;

VII - qualificação dos professores

lej.g-os, em cursos

VIII - ·adiC~onal para aula noturna ou rêâtição de carga
horária regular noturna, sem prejuizo salarial;
IX - adicional de remuneração para os que trabalhem em
regiões de dificil acesso;

X - fériaS anuais de quarenta e cinco dias;
XI
regimo de trabalho de, no minimo, 20 (vinte)
horas semanais, adotando preferencialmente o de 40 (quarenta)
horas e incentivos para a dedicação exclusiva;
XII
tempo destinado para atividades
definido pelo respectivo sistema de ensino.

extrS-classa

S
1 ~:~_ - A experiência docente é pré-requisito para o
exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério,
nos termos das normas de cada sistema de ensino~
S
2g - Nas instituições de ensino privado, a carreira
do profissional da educação obedecer.! ~" diaposiçc!ie~ da
legislação vigente.
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S

assegurado

31:1

-

pi.oo

Nos estabelecimentos de ensino pri.wido,
salarial

profissional,

definido

por

ser6.

di.asidio,

convenção ou contrato colativo de trabalho.
Capitulo XVIII
DOS ESTAGIOS
Art. '94. As emp~saa e entidades privadas, dos setores
primAria, secund!rio e terci&rio, os órgãos e agências públicas,
as organizações civis e comunitArias e as instituições de ensino
em geral podem aceitar, como eatagi'-rios, alunos reqularmenta
matriculados no ensino médio ou superior, e nas diversas
modalidades de formação técnico-profissional.

S lQ - O estAgio ocorrer6. em instituições que tenhmm
condições de proporcionar a. experiência prAtica orientada, na
linha de estudos e formação do estudante, e ser.l planejado e
acompanhado com a participação da instituição de ensino, de modo
a constituir-se
em um processo auxiliar de aprendizadQ e
integração.
S
2!:2 - Os sistemas de ensino estabelecerão as- normas
em sua
para realização dos estágios nos diversos niveis,
jurisdição.
Art.
95. .Q__ estágio realizado nas condições deste
capitulo
não
estabelece
vinculo
empregaticlo,
podendo
o
estaqiArio receber bolsa de estágio, estar segurado contra
acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação
especifica.

Parágrafo úni.co.
A
jornada diária e
semanal
de
atividade no estágio deverá ser compativel com o horário escolar
do estagiário e com o necessári.o repouso semanal, podendo, nos
periodos de férias escolares, ser alterada,. em comum acordo das
partes.
Capitulo XIX
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 96. A educação pública sarA
recursos provenientes daa seguintes fontes:

financiada

com

I - receita de impostos próprios da Uni.Ao, doa Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios;

II --'-receita de tranaferênc.ias
outras transferências;
III

-

constitucionais

reeeita decorrente de programas

e

governamentais

especificos;
receita

IV

da

contribuiç~o

social

do

salário-

educação;
V --

receita de loterias e de quaisquer concursos de

proqn6sticos;

VI - receita de incentivos fiscais;
VII - receita decorrente de royaltiea pagos a Estados e
Municipios;
VIII - doações e legados;
IX

~ ~perações

de créd.ito internas e externas;

X - outras receitas previstas em lei.
escolas

Art. 97.
públicas,

Os recursos públicos serão destinados
podendo ainda, nos termos do art. 213
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Constituição

Federal,

ser concedidos

às

escolas

comuniUrias,

confes•ionais ou filantrópicas, definidas no art. 20 desta Lei.
S

10

~

Os recursos de que trata este· artigo poderAo

ser destinados A conceseão de bolsas de estudo, no ensino
fundamental e médio, a alunos comprovadamente carentes, de acordo
com as normas especificas adotadas pelo órgão normativo de cada
sistema de ensino, desde que haja falta de vagas e cursos
regulares da rede pública na localidade da residência do
ed.ucando.
S
Pdblico

2a - Ha·hipótese do parAgrafo anterior, fica o Poder
responsabilizad9 pela articulação com as demais

Esta~~al

e•feraa de governo envolvidas, para fins de investimento
priorit4rio na expansão da rede pdblic~ na localidade.

S
3D - , AI: atividades de pesquisa e extensão das
inatituiçOea de ensino sUpe:l=iói:- -poderãO- ·também receber apoio
financeiro do Poder Püblico.

S 4R - Os sistemas de ensino definirão' as normas para
concessão dos recursos de que trata este artigo a instituições de
finalidade não lucrativa que incluirão avaliaça.o peri_6dica de
qualiclac!eArt. 98. Das
receitas
res-ultantes
de
impostos,
compreendidas
as
provenient~s
de
transferênciaS,
a
União
aplicará nunca menos de dezoito_ e os Estados, Distrito Federal e
Municipios nunca menos de vinte e cinco
por cento, ou do que
constar nas respectivas Constit_uiçõaa e Leis Org.!nicas,- na
manutenção e deaenvolvimento_do ensino público.
S
1~
A parcela de arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao DiStrito Federal e aos
Municipios, ou pelos Estados aos respectivos Municipios, não é
cOnsiderada para efeito do cálculo previsto neste artiqo, ~eceita
do governo que a transferir.
§
21:!
Para
fixação
inicial·- -doa
valores
correspondentes aos minimos estatuidos
neste artigo,
será
considerada a receita estimada na lei orçamentária anual,
ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de
créditos adicionais, cOM-base em eventual excesso de arrecadação.

S
3g --As ctiferenças entre a recei-ta e a despesa
previstas e dS efetivamente realizadas, que resultem no riãoatendimento dos _percentuais miriimos obrigatórioS, serão apuradas
e Corrigidas a cada bimestre do exercicio financeiro, procedendose à sua compensação, no periodo imediatamente aequinte.

S
412 ·- O repasse dos valores referidos neste ar.tiqo
ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação,
observados os seguintes prazos:
I

- recursos arrecadados do lg ao lQQ dia da cada mês

até o 201:! dia;

II - recUrsos arrecadados do 1112 ao 20g dia de cada mês
até o 30g dia;
III - recursos arrecadados do 2lg dia ao. final de cada
mês até o lOg dia do mês subseqüente.
S
5g - Ficam sujeitos A correção monetária, com base
na Taxa Referencial Diária ou eventual substituto, os recursos
não liberados nos prazos previstos no parAgrafo anterior.

Art. 99. Para efeito do disposto no artigo anterior,
consideram-se como despesas de manutenção e desenvolvimento do
ensino, aquelas realizadas no Ambito dos sistemas de ensino,
diretamente para a
conaecução doa
objetivoa
Msicos das
instituições püblicas de ensino e as diretamente relacionadas com
o ensino nas demais instituições previstas no art. 97 desta Lei,
a saber;
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I - -remuneração e aperfeiçoamento do peaaoal docente e
tr_abalhadores da educação, em ativ.idade de manutenção e
desenvolv~mento do ensino;
.

dema~s

II - aquisição e manutenção de equipamentos utilizados
no ensino;,
. III ... --construção e manutenÇão de instal_a.ções. fis.icaa
diretamente VJ.·nculadas ao ensino;

IV - uso e manutenção da bens· e serviços vinculados ao

ensino;

V
estudoS: · e
pesquisas
levadas
instituições integrantes dos sistemas de ensino;

a

efeito

em

VI
atividadea de apoio técnico-administra.tLvo e
normativo, necessários ao regular funcionamento dos sistemas de
ensino;
_
VII - amoi:-tização e custeio- de operações de crédito
destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos
aqui definidos;
públ~ca

VIII - concessãO de bolsas de estudo a_ aluno& da rede
ou na hipótese do art. 97, S !C desta Lei.

IX
aquisição
de
material
didAtico
manutenção de programas de transporte escolar;

e5:co1ar

e

X - manutenção de pessoal inativo e de pensionistas.
S 1.a --'Os bens móveis, imóveis, equipamentos e outros,
adquiridos com recursos considerados para os fins deste artigo,
não poderão ser remanejados para oUtra função ou atividade
distinta das de manutenção e desenvolviffierito do ensino.

S
2g
No caso em_ que, por razões de interesse
público,
se revele
imperioso o
re:manejamento _ref~;-ic;lq
no
parágrafo anterior, caberá. ao Poder Público promover a -dev.ida
compensação no periodo subseqüente, em valores reais.
Art. 100. Não constituem despesas
de manutenção e
desenvolvimento __ do ensino, para efeito do cálculo dos percentuais
minimos obrigatórios referidos
no art.
98 desta Lei,
as
relacionadas com:
I - assistência médico-hospitalar à comunidade, mesmo
quando ligada ao ensino, incluãive noS hospitais universitáriosr
·I I
II
subvencõee a i~~titui~~es privadas de caráter
assistencial ou culturál; --

III - l~vantamentos es~atisticos, estudos e pesquisas,
quando realizadas em instituiçõeS não integrantes dos sistemas de
ensino;
#ti"
IV
preparação de quadros para
pública, civis, militares ou diplomáticos;

venh~

V
obras de infra-estrutura
a beneficiar a rede escolar;

a

urbana,

admini:straçAo
ainda

quando

da rede
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos
l!il.,
particular, quando não incluidos na hipótese do art. 213, §
da ConstituiçAo Federal;
VII
pessoal docente e
demais _trabalhadores da
educação, quando em desvio de função ou
em atividade alheia .!
manutenção e desenvolvimento do ensino.
· Art.
101.
o 6rqão central dos sistemas de
planejamento, orçamento, administração financeira, contabilidade
e
auclitoria,
betl. como- os
Tri.l:lunais
de
contas
e
órgãos
equivalentes, estabelecerão mecanismos para controlar e apurar os
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resultadoa que visem ao cumprimento das determinaçOes do art. 212
da Constituição Federal e no
ConstLtucionaia TranaitórLas.

art.

60

do

Ato

das

Disposições

s lG - AS açOe• da ~nutenção e deaenvolviment_o do
ensino serão identificadas nas Leis de Diretrizes Orçamentár2as e
nos orçamentos das diferentes esferas administrativas, devendo
estes conter anexos

discriminatórios dos

projetes e

atividadea

correspondentes e d• receita constitucionalmente vinculada.

.

s

2!il:

deaenvolvimanto

-

do

As

despesas

ensino

realizadas

serão

apuradaa

com

e

a

manutenção

publicadas

e

nos

balanços' do Poder Público, assim como nos relatórios a que se
refere o art. 165, ~. JG da Constituição Federal.
S J!il: - A Menaaqea Anual do Chefe do Poder Executivo ao
Poder Legialativó inclu1r4 relatório sobra o que foi realizado no
period.o.

Art. 102. Sam preju!zo de outras cominações legais, a
prestação de assistência técnica e financeira da União
aos
Estados e Municipioa, e. doa Estados aos Municípios, ficarA
condicionada à obaerv&ncia, pelos Estados e pelos Municipios, do
dia posto nesta Lei, em atendimento ao art. 212 da Consti tuiçAo
Federal.
·
Art. 103.
O não~CuMprimento da ap1icaç4o minLma emeducação, corrigido bimestralmente, acarretará intervençào da
União nos Estados ou dos Estados nos seus Municipios, nos termos
dos arts. 34, VI e 35, III .da Constituição Federal.
Art. 104. O Poder Executivo, através do Ministério
responsável pela educação, deVe divulgar de dois em doía Meses,
no Di.S.rio o-ficial da União, as aplicações em educação, incluindo
a relação nominal dos montantes destinados a instituiçõeu
privadas de fina não lucrativos e os destinados a bolsas de
estudo.
Parágrafo ún.ico. Os Estados, o Distrito Federal e os
Mun.icipibs devem, pelos meios próprios, divulgar as aplicações em
educação.
Art. 105. O Plano Nacional de Educação, elaborado pelo
Ministério responsável pela educação, em consonãbc.ia com o
Conselho Nacional_ de EducaçAo, terá duraçiio qüinqüenal e serA
aprovado por lei.
ParAgrafo único. O Plano Nacional de Educação visarA a
articulação .das
Areas
das
várias
esferas
de
governo
e
compatibilizará objetivos, diretrizes e _metas prioritárias, com
os recursos financeiros disponiveis mobilizáveis., integrando-se
com o plano plurianual do Governo Federal, a lei de diretrizes
'orçamentárias e a lei orçamentária anual.
Art. 106. O ensino público fundamental terá como fonte
adicional de financiamento a contrl.bu.ição social do salárioeducação, recolhida, na forma. da lei, pelas empresas, que dela
poderão
deduzir a aplicaçio realizada no ensino fundamental de
seus empregados e dependentes.
Art. 107. A contribuição social do salArio~educação, a
ser recolhida no Municipio onde se dá o fato gerador, incidir6.
sobre a folha de salârioa e sobre a soma doa sal'-rioa-base doa:
titulares,
sócios e diretQres das empresas e- demais entidades
públicas ou privadas, definidas na legislação previdenci4ria.
Par'-qrafo úni.co.
A contribuiçi.a da empresa obedecer.!
aos mesmos prazos de recolhimento e . eatar& . sujeita às mesmas
sanções relativas às contribuições da Previdência Social, sem
prejuizo de outras penalidades.
Art. 108. A contribuição social do sal.tr.io-educaçAo,
destinada à univeraalizaçAo do ensino fundamental, ser4 regulada
por lei especificar que fixar6 oa percantuaia-das cotas federal,
estadual e municipal.
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Art. 109.- ~ vedado ao Poder Püblico conceder isençio· ou
suspensão temporária. do recolhimeÕ.to dã: Cont'ribuição do sal.§r.io-

educação, ressalvadoa oo casos- das seguintes instituições:
I - instituições
II

públicas de ensinot

- -inaUtuiçõea

privadas

de· enoino, ·de

fina lidado

não-lucrativa, nos termos desta Lei;
III - instituições de formação profissional vinculada•
ao sistoma sindical.
Art. 110.

o

Pod'er Público assegurará às instituiçõ_es de

ensino por ele cria~as ou incorPorAâaa, mantidas e administradas,
os recursos para a realização dos seus objetivoa institucionais.

ParAgrafo'_ úni.co: Em relaÇão às inetituiçõea p6.blicas de

ensino superior,
autonomia ..

serão observadas as

regras que definem a sua

Art. 111.;.- Constitui responsabilidade das autoridadea
educacionais, nas diversas inst&ncias, o bom uso dos recuraoa
públicos,
respondendo as mesmas criminalmente,
por sua mA
aplicação, malversação ou desperdicio.

Parágrafo. _único. -os recurso_s públicos só poderã·o- ser
aplicados no rnerc-'-aCiO financeiro atr~:Vés-- ·de.- -estabelecimen~os
bancários oficiais-, re-vertendb..;:Se os- resultados das
aplicaçõés
em beneficio dos -mesmos projetas ou atividadeS _a que estavam
alocados os recursos originais.
Art.
112.
Os
programas
suplementares
de
caráter
assistencial e social, previstos no art. 208, inCiso VI, da
Constituição
-Federal,
deverão
ser
descentralizadC)s
e
regionalizados, tan_to _na _sua _gestão, quanto no concernente à
produção e aquisição de materiaiS, gênerOs e serviç_os.

Art. 113. As escolas da rede püblica r~ceber_ão, para
despesas correntes e despesas de capital, percentua~ mlnimo
calculado sobre os gastos com pessoal, a ser determinado nas leis
orçamentárias da respectiva esfera de governo.
Capitulo XX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 114. Em cumprimen't.o ao que dispõe o art. ôO do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias:
I
os
Poderes
Públicos mobilizarao os
setores
orqanizados da sociedade, em esforço conjunto para a eliminação
do analfabetismo e a univerSa1ização do ensino fundamental;
II - aiS - irustituiçc3ea públicaa de ensino superior e
médio que atuam na formação de profissionais de educação
participarão,
de ·forma especifica,
desse esforço conjunto,
mediante as seguintes contribuições, dentre outras:
a)
oferta
alfabetizadcres;

intensiva

de

cursos

de

formação

de

b) reciclagem da professores qua atuam no enaino
fundamental, na alfabetização e na educação de jovens e adultos;
c) elaboração de material _didático adequado ao ensino
fundamental, à alfabetização e ~ educação de jovens e adultos;
d) realiZação de projetou de pesquisa e de extensão
voltados para a solução de problemas ligados à alfabetização e ~
universalização do ensino fundamental;
a). cesaio da espaços para programas de alfabetização;

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 28 4867

f) liberaçi.o de tempo de professores, servidores e
alunos, procedidas, quando for o caso, as devidas compensações,

para dedicaçio do determinados per!.odos de tempo,
semestre, a atividades diretas de alfabetizaç.&o de

em

cada

jovens

e

adultos~

III - as empresas e os Poderes Pdblicos articular-se-io
para o . desenvolvimento de
programas de alfabetização de
a.pregados adultOBJ
IV - os· planoa nacionais, estaduais e Municipais
educaçi.o, nos próximo& dez. anos, atr ibuirã.o, isoladamente,
ainiac, so• (cinqüanta por cento) das aplicações estabelecidas
art. 212_ da Consti.tuiçio Fecleral, As metas de erradicaçi.o
analfabetismo e de univaraalizaç4o do ensino fundamental;

de
no
no
do

V - o enaino m6d.io, na modalidade Normal, receberA
investimentos para a sua expanaio e melhoria qualitativa.
Art. 115. O primeiro Plano Nacional de Educação a ser
elaborado na forma prevista no art. 105 desta Lei, deverA
abranqer periodo de cinco anoa, a partir do ano sequinte ao da
publicação da presente Lei, e obaervar6 os seguintes objetivoa
priori.t6rioas

I - erradicacão do

analfabati.smo~

II
l.ini.versalização do ensino público
inclusive para jovens e adultos- trabalhadores;

fundamental,

IIL- - universalizacào e extensão da obrigatoriedade ao
ensino médio e à educação infantil públicos;
IV - melhoria da qualidade do ens.ino na rede pública ;
V
estimulo
A
formação
e
profissionais
da
educação
e
melhoria
desenvolvimento do trabalho educacional:

aperfeiçoamento
das
condições

dos
de

VI - estimulo A formação para o trabalho, assegurada a
educação básica comum;

VII

expansão e melhoria do ensino noturno em todoS

os niveis;
VIII - ampliação do periodo diâ:t:io de permanência do
aluno na escola, na educação básica;

IX
_:.estimulo
à
formação
especialistas em áreas essenciais;

de

pesquisadores

e

X - articulação entre os diferentes niveis de ensino.
Art. 116. Nos primeiros Planos Nacionais de Educação,
serão observadas, ainda, as seguintes diretrizess

-....
I - os dois primeiros Planos Nacionais de Educação, a
vigorarem nos próximos dez anos, serão elaborados tomando em
consideração o disposto no art. 35 do Ato das Disposiçõe_sConstitucionais Transitórias e no art. 165, S 7g da Constituição
Federal;
II - nos dois primeiros Planos Nacionais de Educação,
pelo menos SOt (oitenta por cento). dos recursos oriundos da quota
federal da contribuição do salário-educação serão aplicados nas
áreas de maior déficit de escolarização obrigatória, ouvido o
Conselho Nacional de Educação;
III - após a universcliizaçi.o do ensino fundamental de
qualidade, na sua juri.sdi.ção, o sistema de ensi.no deslocará a
prioridade
de alocação de recursoa e demais elementos da sua
pol~tica educacional para alcançar a universali.zaçio do ensino
mádi.o e da educação infantil;
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IV - A medida em que se efetivar a extensio progressiva
ao ensino médio, os orçamentou públicos

da obrigatoriedade
destinar4o dotações

espec~ficas

ensino.

para o atendimento deaae nLveL de

Art.
117. Os Estados, o Distrito· Federal e o~
Mu.ni_cipios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às
disposiÇões desta Lei, no prazo máximo de um ano, a partir da

data de sua publicação.
S lR -- O Comselho Nacional de Educaçào e os órqãos
normativos dos sisUemaa de ensino emitirão as normas necessárias
~ implomentação dos dispositivos
desta Lei, dentro do prazo'
m4x~ de 180 (ca~'t!O e. çit~~~a)_~ias, contados da su_a publicação,
salvo disposição_ expressa em contrário e os casos que dependerem
de leqislaçio estadual ou municipal.

S 2g - -'"Inclui-se entre as normas de
presente Lei, preViStas no parAgrafo anterior, a
Plano de Tranaiç4o, em que cada sistema de
etapas,.
prazos,
prioridades,.
condi.ções
necessúias.

implementaçi.o da
elaboração de um
ensinO definirá
e
providências

S 3g - · O Plano de Transição referido
anterior observarA -as aequintes diretrizes geraisz
I

plano,

-

prazo úximo

de um ano,

a

contar

no _parAgrafo
da ediçl.o do -

para dar- inicio à.s medidas _pr.tticas nele contempladas,.

"evitada, sempre, a descontinuidade do periodo letivo;
II - Qefinição dos prazos considerados nece~sários pa=a
iwplementacão
~as
medidas
programadas,
que
nao
poderao
ultrapassar cinco~anos, sãlvo disposição expressa, em contrário,
nesta Lei;
II r ~--vigência progressiva dos disp.ositivos legais- que
alterem direitos e obrigações de caráter e·scolar ou financ.eir_ç:r,
de modo a que não interfiram no perr·odo letivo em curs·o;'

IV- .ênfase na formaçijo, atualização e-aperfeiçoamento
dos profissionais da educação, sobretudo daqueles que atu~m nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental, e na melhor~a das
suaa condições de remuneração e trabalho;
V - atenção especial às condições para implantagã.o da
nova concepção do ensino médio, incluindo-se provi~ências para:

a) criação de um programa especial de atualização de
professores do ensino médio, com duração de cinco anos e recursos
especificamente alocados para esse fim;
b) ampliação dos recursos aplicados na rede pública de
ensino médio, em valores reais, ao longo dos próximos dez anos,
de modo a aumentar a
participação desse ·nivel de ensino nos
qa.stos ·públicos com educ.ação;

c) definição de formas de relacionamento operacional
entre as atuais· éacolas técn.icas, as demais escolas de nivel
médio e as instituições de ensino superior, independentemente da
sua
vinculação
administrativa,
para
fins
de
colaboração,
orientação e intercambio.

Art. 118. As instituições educacionais adaptarão seus
e regimentos aos diapositivos desta Lei e às normas dos
reapec_tiyoa
sistemae
da
ensino·,
noa
prazos
por·
estes
eatabelecidoa.
~statutos

Par6qrafo único.
Enquanto não dispuserem de seus
estatutos e
reqimentos
adaptados,
as
instituições devàrão
observar normas gerais para essa fim expedidas pelos respectivos
sistemas de ensino, respeitada a autonomia universitária.
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Art. 119. No prazo de 190 (cento e oitenta) d.iaa, o
Congresso Nacional disparA, mediante leia especificas, ajust_ad~•

às diretr.izes desta Lei, sobre as seguintes matór.iasJ

·I
valores
salArio-edueaçAo;

das

cotas

da

contribuição

social

II - incentivos e beneficies às empresas que

e estimulem a

educação~b4sica

Par6.qrafo

único.

dos seus empregados._

No

prazo

de

180

(conto

do· .

facil.l_t~...

e· oitenta)

dias, o Poder Executivo, em cumprimento ao disposto no art .. - 86
desta Lei;.

..

a) submeterA ao Congresso Nacional projeto de 1~~
estabelecendo· a reaerva de horArioa noa c•nais comerciais de
raàiodifusio sonora e de sons e imagens, par.: programas ptí.b.lico·a·
de educação à dist!ncia
re•ervados, a. todas a•
finalidade exclusivamente
habilitaçAo para concorrer

definindo oa canais que ~icarAo
de onda, para concesaao cq:ra._
educativa, bem
como aa condições de.
a essa concessão~
e

faixas

b) regulamentar& a redução das tarifas e outros cu•tos

para a educação

~

' :.

distancia.

Art. 120.
A partir da publicação deàta Lei, nenhUIII8.'
instituiçl.o de ensino criada ou incorporada pela. Poder Público,
podara. cobrar doa seus alunos qualquer espécie _de mensalidade,,
anuidade, taxa ou outra forma de contribuição ou paqamento, pela
oferta de seus cursos regulares.
4

Paráqrafo único.
As
instituições criadas por lei
estadual
ou
municipal,
anter~ormente
~
promulgação
da
Constituição Federal, que recebem recul;'sos püblicoa em montante
inferior a 50\ (cinqüenta por cento) do seu orçamento, e se
encontram excluidas do principio da gratuidade, por força do art.
242 da Constituição Federal, são equiparadas, para os efeitos
desta Lei, às instituicôes comunitárias, a elas aplicando-se as
disposições dos arts. 2Ó e 97 desta Lei.
Art. 121-.- As atuais instituições privadas de ensino,
sem finalidade lucrativa, registradas como filantrópicas deverão
ajustar-se às exigências desta Lei, para receber os beneficio&
dela decorrentes.
Parágrafo único. Não se aplicam às instituições
ensino,
para quaisquer efeitos dec_orrentes _desta Lei,
disposições da Lei nQ 1.493, de 13 de dezembro de 1951.

de
aa

Art. 122. As _instituições _referidas no art. 61 do Ato
das Disposições CõnStituçionais Transitórias, sejam elas a•
previstas no art. 213 da Constituição Federal, sejam as fundações
de ensino e pesquisa criadas por lei, que tenham recebido
recursos públicos nos últimos_ três anos e preencham os mesmos
requisitos, poderão continuar a recebê-los.

Art. 123. Ficam eXtintos os mandatos dos 12 (doze)
conselheiros do atual Conselho Fedãral de Educação de mandatoir:
mais recentes, para possibilitar a nomeação · imediata dos 12 .
(doze) conselheiros previstos no art. 24, inciso II.
S lg
Em caso de mesmo tempo de
extintQ o mandato do conselheiro. de idade menor.

mandato,

ficarA

S 2Q - Os ·conselheiros previstoS no art. 24, inciso i~
serão nomeados na medida que forem v~gando os demais c~rgoa de
conselheiro do atual Conselho Federal de Educaçã?;Art~ 124. As
transferências
de
alunos
de
uma
instituição de ensino para outra, serào reguladas pelo órgão
normativo. do sistema de ensino competente, pelas ·instituições de
ensino, no caso de ensino superior, e pelo Conselho Nacional de
Educação, no caso de instituições estrangeiras ou de conflito de
jurisdição entre sistemas de ensino distintos.

~
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Art. 125. Ser~ concedida transferência, em qualquer
época do ano, e independentemente-dà-existência de vagaa
I - para estaDelec~mentos vinculados a qualquer sistema
de ensino, quando se tratar de servidor p'llblico fede_ral, ou
membro das Forças. Armadas, inclusive seus dependente~,. quando
requerida em razão de comprovada remoção ~ou transferência da
oficio, que acarrete mudança de residência .. para o municipio onde
se s"itue o estabelecimento em que se solicita a matricula ou para

localidade próxima deste, observadas as normas estabelecidas pelo
conselho Nacional àe Educaç&o~XI
para es-tabelecimentos vinculados ao sistema
estadual, quando se tratar de servidor público estadual e seu•
dependentes,
se requerida na condição prevista , no ineiso
anterior, respeitadas as normas expedidas pelos órgàoa normativo•
dos Sistemas Estaduais de Ensino'
---- III
Para estabelecimentos vinculados a qualquer
sistema de ensino., quando se tratar de es-eudantes que ocupes
funcões de direção naa entidades nacionais representativas doa
estÚdantes de n1vel médio e superior durante o exercicio do
mandato, respeitados os prazos e os requisitos exigidos por cada
instituição escolar e universitária.

ParágrafO
único.
Aos
trabalhadores
ea atividade
itinerante e a seus dependentes será assequrada.matricula inicial
ou por transferência, nas escolas públicas locais de ensino
fundamEmtal e médio,- independentemente de vaga.
experiênci·aa
as
estimuladas
Art. 126. Serão
educacionais inovadoras, em todos os niveis e modalidades de
ensino, promovendo-se, qua1fdo- fOr o caso, a sua incorp"oraÇAo ao
sistema regular,-· mediante aprovação dos
órgãos normativos
competentes.
S 1 g _ - As iristítu-iç"§es _eScoiaJ:es poçierão submet_er _aos
órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, para fins
deste artigo, as inovações que hajam desenvolvido em sua prática
escolar, com vistas à sua aqoção,
inicialmente em caráter
e:!tperimen-ca.l, e, após cinco anos, em termos defiriitivos, em
ã.mbito --local, estadual ou, a critério do- Conselho Nacional àe
Educação, em escala nacional.
S 2t1 ----Será. permitida a organização de cursos ou
escolas experimentais,
com curriculos, métodos e periados
es.colares própri_os, dependendo seu funcionamento de autorização
dos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino.
Art. 127. A "administração dos sistemas de ensino e as
pessoas juridic_as_ de çiireito privado poderão instituir, para
algumas ou todas as instituições de ensino fundamental por elas
mantidaJ!..~ um regimento comum. que, assegurando a unidade bA3ica
estrutUtal
e
funcional
da
rede,
preserve
a
necessária
flexibilidade didática de cada escola.
Art. 128. Enquanto não existirem professores, em número
sufici6nte,. com aS- habilitações ·exigidas nesta Lei, para atender
às.neceaaidades da cada nivel da educação básica, admitir-se-á a
preparação emergencial, sem. pre"juiz·o_ dA qu4lidade do ensino, por
meio de cursos intensivos e exames, nas formas adotadas pelos
6~ãos
noFmativos dos siste~~ de ensino, durante pariodo
limitado, estabelecido nos Planos de TransiçAo, a com va'lidade
restrita ao Municipio ou Estado respons4vel pelo proqrama~
Ait. 129. Aa licenciaturas curtas de pr~iro grau,
por instituições de ensino superior, devem ser
convertid~• em licenciaturas
plenas, no prazo m6.ximo de dois
anoe·. asaequrodoa os direitos doa. diploma.dos no sistema anterior.

oferecidas

P~Ãgr~f~ ú~ico. Os alunos atualmente matriculados nos

cu~sos,referidos

neste artigo terão o prazo de cinco anos para
sua conclusão, vedada a admissão de novos alunos.
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Art. 130. Os professores leigos constituirão quadro
·suplementar1 em. extinção, cabendo ao órgão normativo do sistelll4
da ena1pc;>, de acordo êOln diretrizes do Conselho Nacional de
Educaç.io, estabelecer as condições e prazos para habili.tação e
acesso.ao plano da. carreira respgctivo.

Pa~grafo único. Os professores leigos em exercicio nas
i.natit.uiçõe• d" educação infantil, terão o prazo de 8
{oito)
anos para o.Pt~u;- a qualificação nú.nima, de nivel- médio, exigida
nesta Lei.

Art. 131. Os cursos da estudos adicionais, oferecidos,
dentro da modalidade Normal, até a data de publicação desta Lei,

pe,laa .i~at.f,.tuições do ensino médio,
na forma do art. 30 da Lei
5.692, ,de 197,1,, ,c;Qm. a redação dada pela Lei 7 .044·, da 19~2,
poderão s~~ ~tidos pelo prazo de 5 (c~co) anos.
ParAgrafo único. Durante o mesmo. prazo do caput deste
artigo, poderá a. .formação pedagógica de professores para as
disciplinas de língua estranq_eira, ser feita em cursos de
complementaçàQ de estudos, de nivel superior, da acordo com al!l_
diretrizea do Conselho Nacional de Educação e do reapectivo
ail!ltema de ensino.

Art. 132. Até que os respectivos órg&o• normativos
decidam sobre a autorização doa cursos médios técnicos na
respectiva jurisdição, ficam autorizados a continuar funcionando
os cursos Técnicos de 2sz grau exiutentea na data da publicação
desta Lei.
Art. 133. Fica assegurado ao aluno de qualquer nível o
direito de concluir os estudos do nivel em que se encontre na
data da publicação desta Lei, de acordo com as diretrizes
curriculares vigentes à época do seu inicio.
Parágrafo único.-o dever das instituições de ensino-de
se adaptarem às novas diretrizes, nos prazos concedidos neste
capitulo, será compatibilizado com o disposto no caput deste
artigo, em normas do respeCtivo sistema de ensino_ ou orientaç-ões gerais do Conselho Nac~onal de Educação.
Art. 134. As creches e pré-escolas existentes ou que
venham a ser criadas deverão, no prazo de ~rês anos, a contar da.
publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de
ensino, sem que isso implique em pe~da do vinculo empregaticio de
origem dos seus empregados, nem em perda dos recu·rsos da
assistência social ou da vinculação com o sistema de saúde.

Parágrafo único. O pessoal atualmente em exercicio nas
creches e pré-escolas ter.t sua situação trabalhista preservada,
independentemente do disposto no-art. 41, S 4Q desta Lei.
Art.
135.
Enquanto
não
for atingida,
no ensino
fundamental, uma taxa de escolarizaçAo e permanência na escola,
superior a cinqüenta por cen:to., até a s• série, poderá ser
fornecido, a critério do órgão normativo de cada si~t~ma de
ensino, aos alunos que completem a 4• série, tm1 certit~cado de
conclusão das quatro primeiras séri~v, com a denominação de
"primeir_a etapa" do ensino fundamental.

Parágrafo único. Essa terminalidade precária, expressa
na emie:são do certificado referido nesta artigo, bem como a
caracteri.zação de uma .. primeira etapa" na ensino fundamental,
somente serão admitidos pelo prazo máximo de
cinco anos,
prorroq~vel por igual perio4o, a critéri9 do Conselho Nacional de
Educação,
Art. 136 .. A regulamentação prav.is:ta no art. 30 desta
Lei estabelecerA, além da conceasão da um prazo adequado pa+a a
fixaçi.o. correta do número de alunos por pro.f,esaor, a seg).l,i.nte
meta a ser alcançadaz
I - creches; 20

cr~anças/1

professor;
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II

pré-escola.

a

alfabeticzaçãot

30

.cri.anças/1

profeseor~

III

por p:cofessor.

ensino fundamental e m.éQ..i,o:

~6,x.imo

.de, 45 .a.l).lllOS

Art. 137. A8 atuais ·escolas técnicas e 'agrotécnicas
federais, bem como. os centros federais de educação tecno16gica,
gozarão do mesmo grau de autonomia definido nest;a Lei para as
instituições
de
ensino
superior
não-universitárias,
independentemente da sua nat;ur.e.za juridj,.qo-:i.nstitucional atual.

S lg - As instituições referidas- neste artigo, .que se
encontrem na' condição de órgãos da administração federal. direta,
passam a ter, por força desta· ;t.ei, person'alidade jurídi.ca
própria, e integrar a administração federal indireta, na. condição
de autarquias em reaime especial, com os atributos de autonomia

aqui definidos.
S- :21:1 - 0 Centro ~c;l.e E4g._ç_ação Tecnológica da Bahia CENTEC, criado pel·a Lei n!õl 6". 344, de 1976, fica transformado em
Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET · - Bah.i.a, com as
finalidades, competências e demais caracteristicas próprias dOa
Centros Federais de Educação Tecnológica c:c:iados pela__ _Lei nl2
6.545, de 1978 e legislação posterior.

S 31:1
O ~onselho Nacional de Educação definirá
diretriz, no prazo máximo de iBO {cento e oiteilta) dias; arespeito da conveniência de novas autorizacões de funcionamento,"
de instituições verticalmente integradas, que ofereçam os niveis
superior e médio de ensino, com c ará ter especializado, na área
tecnológica 1 a partir -da experiência dos atuais centros federais
de educação tecnológica.
Art. 138. -Enquanto não regulamentadas,
pelo~
órgãos
normativos competentes, as disposições dos arts.
23~
IX e 5·6,
parágrafo único, III~ desta Lei, continuam em vigor ~s regras da
Le.i. nl:l 5.692~ de l971csobre exames supletivos, reduzidos os seus
limites de idade, respectivamente, para quinze anos, no que se
refere ao ensino fundamental, e
dezesset.e anos para o ensino
médio.
Parágrafo
único.
Os
cursos
supletivos
que
se.
encontravam em funcionamento regul_ar na data de publLcação -desta
Lei poderão continUar funcionando pelo prazo de 3 {três) arios,
sendo mantidos
neste
per iodo,
na
forma
deste
artigo, -na
jurisdição dos
respectivos
sistemas
de ensino,
os
exames
supletivos correspondentes.
Art. 139.
Enquanto não f_orem baixadas novas regras de
equivalência
entre
as
modalidades
de
formação
técnicoprofissional e o ensino regular, nos termos previstos no
art.
52, S 412 desta Lei, permanecem em vigor_.as normas que atualmente
regem a matéria •

.Art.
140.
As
instituições
de
ensino
superior
credenciadas como universidades,. ao 'deliberar sobre cri.térios e
normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em Conta- ·as
efeitos desses critérios soPre a or.ientaçào do ensino médi.o,
articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino.

Parágrafo único. Enquanto não forem definidas novas
formas
de
seleção,
permanecem
em
vigor;
para
todaS
as
inst.i.tuições, as atuais normas sobre o concurso vestibular.
Art. 141. Nos próximos cinco anos, o Conselho Nacional
de Educação,
aValiando a
experiência de funcionamento das
inst.i.tuiçõea de ensino superior, constituidas nas formas de
Direito mais adequadas às suas especificidades institucionais,
asseguradas as prerrogativas da autonomia, nos termos do art•- 72
desta Lei, deliberará quanto à continuidade ou extinção das
fundações de apoio atualmente existentes junto às instituições
federais de ensino superior.
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Art. -142. O
Conselho
Nacional
de
Ed.ucaçio,
em
colaboraça.o com o Ministério responsável pela ~ducaçi.o e outros

do Poder Executi.vo, elaboi"a.r6. e aprovarA normas gerai.s
definidoras
das
caracteristi.cas
das
instituições
públicas,

6rqãod

constituídas nas formas de Direito mais adequadas às suas
especifi.c.idades institucionais, asseguradas as prerrOgativas da
autonomia, nos termos do art. .72 desta Lei.
-

S lg - o disposto neste artLq_o_ será efetivado dentro do
prazo mAximo de noventa dias.
S 2g - Enquanto não forem editadas as normas previstas

neste ·artigo,
continu~rão

as

instituições

públicas

de

ensino

superior

a reger-se pela legislação atual, no que se refere à

sua natureza juridica_.
Art. 143. Ficam,
de·
imediato,
credenciadas
como
universidades, nos termos definidos no art. 63 desta Lei, todas
as instituições ·da ensino superior legalmente criadas como
universidades até a data da publicaçAo deste diploma legal.

S 1g
Caber.t ao Conselho Naci.onal de Educaçã.o
estabelecer calend!rio para renovação do credenciamento das
instituições incluidas neste artigo, observadas as regras doa
arts. 63 e 64 desta Lei, escalonando as universidades para serem
submetidas aos proceosos de avaliação.
S
2g
Corustatadas
insuficiências
na
primeira
avaliação, prevista no parAgrafo anterior, ser.t concedido prazo
para a sua cerração, findo o qual haver.t nova avaliação.

Art. 144. As- instituições de ensino superior nãouniversitárias atualrneiLte existentes póderã~ requerer ao Conselho
Nacional de Educação o seu credenciamento como universidade, na
forma dos arts. 23, 63 e 64 desta Lei.
ParágrafO único. Fica_--manti.da _a ãutonomia concedida- etil.
lei às instituições de ensino superior federais isoladas, até que
o Conselho Nacional de Educação promova a avaliação necessária ao
seu credenciamento como universidades, ressalvados os casos das
que deixem de requerê~lo.
Art. 145. Os -"ôr9-âdS -=p:dimã.t..rvos-_ doS Sistemas de ensino
estabelecerão .calendários próprios para a realizacão da primeira
avaliaÇão- qüinqüenal cdàs iiistituiçõ'ªs de ens:Lflo ~superior, não-_
universitá;-ias, sob sua ju-risdição, para os fins previstos_ __ no.
art. 66 desta Lei .

.Parágrafo únic.._o ~ o _caieridà-rl.-o-:preVi.StO neste artigo nã-o
poderá ultrapassar o limite de doTs anOs, a partir da data da
publicação desta
Lei,
devendo,
dentro ·desse prazo,
estar
concluidos os parece_res- do--õ_rgão -normati.\ro.
flão
forem
designadas
as
Art. 146. Enquanto =
univft'Sidades responsAveis, conforme o disposto no parágrafo
permanecem inalteradas as normas em
único do ar~. 73 desta Lei,
vigor.
7

Parágrafo único.
O
conselho Naci-onal de Educação
concluirá, no prazo max~mo de 180 (cento e-~oiteilta)- dias, as
providências· de sua comp-êtêfiC-ia, mencionadas neste- art:.igo.
Art. l4 7. A obri.gilção-- de oferta de cursos noturnos, em
nivel de graduação; nas- ih_stituições públicas de ens.ino superior~
prevista no art. 76 deSta Lei, será cumprida de acordo com planos
de implantação -c-o6râért:ados pelo órgão normativo do respectivo
sistema d9 ensino.
Art. 148. o
ensino
ministrado
nas
instituições
mi-litares
será
regulado
em
le_i
especifica-,
.admitida
a
equivalência de ebtudos, de acordo com as normas dos sistemas de
ensino.
o __

Art. 149. OS

regularão,

na

sua

órgãos normativos dos sistemas de ensino
jurisdição, o uso dos livros didáticos,
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evitando a

sua excesai.va e

constante

substituição,

de

modo

a

Lmpedir_abusos e exploração comercial.

Art. 1.50. As questões suscitadas na transição entre o
regime anterior e o que se institui na presente Lei serão
resolvidas pelo C_onselho Nacional de Educação ou, mediante
deleg~ção deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino,
preservada a autonomia universitária.

Ar1;-

publicação.

151.

~-

152.

Esta Lei entra em vigor na data da sua

Revogam-se

as

disposições

em

contrário,

especialmente as Leis nGs 4 .024, de 20 de dezembro de 1961,
5.540, de 28 de dezembro de 1968, 5.692, de 11 de aqosto de 1971,
6.ô60, de 21 de junho de 1979, 7.044, de 18 de outubro de 1982,
7.348, de 24 de julho de 1985, o Decreto-lei ng 1.422, de 23 de
outubro de 1975, assim como as leis e os decretos-leis que os
mofificaram.
LEGISI.ACAO CITADA

~~~s:~
....
Titulo VIII
DA ORDEM 60CIAL

c:.,...,.m

ATO DAS DISPOSJÇ0Es
COI'tsnTUCIOI'IAJS TRAI'I81TÓRIAS

DA EOOCAÇÁO. DA CULTURA
E DO DESPORTO
Art. 211. A Un1ilo, os Estlldos, o Distrito Fcder61 e os Muni:~~~nil~rlJo em regime de colllbor&ç.!lo seus ~
§ 1• A (Jniilo org~niuuá e financiar' o sbtema feder.!
de ensino e o dos Territótlo,, e ptestari auW!nO. tknlc;a,
llnaoceir~ aos ESUidos. ~ Dlstrko Federal e aos M~
p.!lrl! o clesenvoMmento de .seu$ Jlstema de ~ e o atendimento priollt.6rio à esco!Mid&le obrigl!t6ria.

e

§ 2"· <h Munlc:"ios atu01rilo priorit.lriamente no ena1no

fundament41 e pré-ncolar.

AJ:L

212. AOniioaplicar6.~.nunca~dcdc-

ZOito, e os Estados, o Distrito Fotderal e oa Mwlldploll

mte

e cinco por cento.. no minlmo. da receita resulllnte do lmpoeeo..
~e:.~=-cktrAOSimncias,n.~

Seçioi'T

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDEIUlTIVJI. DO IIIUlSIL
1988
TitUlo VI

O.R~-RocdtM

Art- 159. A União eniJega<a
I - do.produto da arrecadação dos impostos sobre rtn&
e proventos de qua&quer Mtureza e sobre produtos 1ndustna·
lizados. quarenta e sek" por cemo na seguinte fonna
6)

C.pilulo I

vinte e um ínteírOs t cinco dec:imos por cento .a Funck.:

Partici~çito

dos Estados. e do Otstrilo f ederat·
vinte e dois mte1ros e cinco dédmo~ por cento ao
Fundo de Poroc;paçllo dos 1'\unkipios:

de

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇIU'IEI'ITO

T-

b)

DO SISTEMA TRIBUTARIO I'IACIOIW.

-
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... '1. 979.
N9 6.660, de 21 de
Junho
Di nova redaçio i altnea ,!, do •rt: ·29, do
Docreto -lef n9 869, de 12 de seteltbro ·de
1969, que 'dfs~ sobre a fnclusão ola Edu
cação Moral e Cfvfco, c.,., dfscfp11na obrf
gatõrti,nos sisl!-s de ensfno do Pafs, '
a;·outras provtdencfos•.

tD N.' S.MI- DE21 DENOVEMIRO DE l FIXA NORMAS DE ORGANIZAÇAOE FllNCIONAMENTO DO ENSINO Sl!PERIOR E $UA ARTICULAt;AO COM A ESCOLA MEDIA. E DA. OUTRAS
.
PROVIDENCIAS(UJ \,14)

do 1 182.

outubro

Lrt Rg 7.occ, do 18 do

Alterl 41sposlt1Yos do Lei n9

5.612 • de 11_ ~e egosto de 1971,
referen-tes • prof1ss1ona11z!.

LEI PC.• SMl _DE 11 DE AGOSTO DE 1971

çio do •nsfno de 29 grau.

FIXA DIRETRtZES E'IASES PARA O ENSINO DE J.• E 2.• GRAUS. E OÃ
OUTRAS PROVIDENCIAS. r')

LJ:I N.0 I .251 -

K I "" otm1DO

o

f
1•
daPJ...'"to un1ft:•:t.Ar.o
abranae. aob & &Upervi&.o rwormaU·

ntm

1JU!1!ul """""' flt:TaÚ tluporloo•• c!d out= ~-

to

e

e~tud&ntll

•l.nlt·~ o .,.._.
aer-4. 41 YiCUdo em uru ver-

.l!túlo e escolar. ·

~spor

tol, &.i &!1v•d.adl5 d.esporUvu d.u';,a-'.~
c1u pel&. Co!l!edera.ç.Ao Bra&lle!rL do
0es po%"t.(» U nJ Ve::z! t.'.r ia&.. pelu Fodt-n.çbea Da.PQrUvLS Vn!ven!t.a.:"".u. e
pe!&& A.Uoc!.aç.Oes AtJ6Ucu Aca.d!!Ill~

Z>o Duportc ru"""nta
.Art. :te. Pua efeito de aua O!'·

p.nua.çf.o

do COnselho Nac1on11.1 de

V&

cu.
• I r

\

!.t'MÇO po~tlll

-

VIl -

DA ORGA!'IIZAÇÀO DO ESTADO

m1. a..rNJ !'
XI -

DA UNIAO

XXII -· compc:"l,.nt•oll di f'O\Itld IC'df'rol r dn patrco"s rodo

n,coorwlod<Xk. ®•d<1no.1 t"

;,grilno. marlbmo,

I III -

de-s.Jpropro.,~liQ

requiS>ÇO<"S {M~ ~ molotaot"~. tom

caso df' 1mon.-nlt

n.I!Utolll.W~d<..

popul.1<,0t"~ ond>g!'n~~

c:"ml\:!riii,<K-' f om.._,,.,.,,, ~ntrolld<l r«trdJ.,a•• r t'oiJul

d(' "Wdttg('lfl''

XVI <:ondiÇO<:'~

orgotn·l<ll,otn Oo ~~~f'TW """'O""'~ <"mr-•~a<.' r
P"'a o !'k"H K10 dt' prc•'•\'>Ot'~

X\lll - organo.z,)Ç<oo jUd<ndt" do M.rnoSI<"too f'ubl•<oe> ~ d"
O..i!'nSO<.., Publou do Dow~o f •'d<"rolll " do• 1 c:"mto•..,>. b ....,
tQmO orgollnl.!"l,bo "dmlnl5tto!l"" d~<J~5
Xl/ll - "'5lf'mll t'St,to~•ICO .. <.f~M.It CdrtO<Jrollf!CO t' df' gt'O·
log"' na< OOOA<S
•

pc'l'lgO t' t'm tc:"mpo ~ 9Uc:'IU

IV doodilus.ioc

a.;tu.u.

<:nc:"rg~t~

onformab<:a. ~l«omvno<:iiÇóes oe ra

XIX -

XXIII -

s•stema~ dt" poupanc;,_ c~aç5o!'

p.!l~ollpopul.lr

!l"'""''il da POU·

!.t'gurodolldr ~"'- ld!.

XXIV ~ dorMn.lt'~ .. bo!l!.t'S d• .. duCi1\o!IO nacoona!
XX\ - r..g1Sirzy., pubi><.O~
XXVI . ill\lllodild~ nu< lf'dr~s do- q..oaiQu"r n"IU'"ld

tri1r1~1to to tr~rlSporlt-

)blod4~. monolls. outro~ ti"<. UI~~ moro!''oll" •· f'1rt.11u•

-

Sl>tc:"n>ã~ df tOnWI<IO~ t' iioOI"l<"IQ~

,..floll<"lenov~t~•ldiC'd<'•olll~

)(jjl -

X\

c:"ifol\(>oal

p.,.

com..rcoo .,..,.,flor .. ont~•··~ldduolll

XII -

W
Joio
(O<T:I~I!;Idl, Pll!'rl<ll, piO<; .. ~~U.I.
M'l'onaut><.o... ~pao ,.,1 .. do to<lb.Jino

&!no d:e t•
r.&.do na oon!orm!d-:o.d~ d.u no!'ml.l a
~em es~..a.bo?ieccci.AS por ao;uel~ or--

pai111Ci1 d,. Of'doroco r.;m>,.,-. •·•••w•o•, !rd'l~l •. .,.rx,~

Cap1tulo 11

CMI,

ll.M i.reu Ge ene 2"' KT&US.. e Rri Ofi'a.n1·

XX -

aNo.-~o~l

Cklio ..

por.J..vu pratlca.d.aa

XXI • no<mi1> g"'"'~ óe org.~n"a'"" c:"l<"hvo~ mo~ter.dl
bC'I..::o 9-''ll"b"~ convoc.,~õor mob1Dla~.oo d"~ I)Ol•c•.,~m•l•ldlf'
r 'orpo~ d .. b<>mbt-uo~ m•ht.!tt''

JX ....; - d1r~iV~ di?or~" d ;,,., 1('1"1<11 d<" tr"n~PQ<tn
X- "'9imrdo5i>or1~ rw ..... g,l.liQioll'"~u .. nu.W n1<1<ot·

Com~!<:" pnv,n"""'"'"'~ a On~t~u lc:'>,tl~lar !>Ob~~

cta. EdU·

Wn1a~rio
&& &t.l"Yl~

: ..... ~ ....

mt't"'~

d<" •o~lor..-;
VIII -

(!or~l!O

Cult.ura..

o

VI - $l$lem~ monP\a"o <" ~ m.-.J>d~~- 11\ulos <' 9"'""""'

I -

ca.çi.O: e

de&pa:-to esoola.r a bra.nt~.
- 80b a •upervtai.o norm&tJva õo ór·

dos

Att. 22.

aA.o con::petente do

XXVII ·- norm"~ Qf"ra" d• loçr!al,o)(l ~ <otHroll\1>1."0 f'm to
da• 4 ' n'>Odollhdddt">. p.~ioll a a,lmonoWdi,<SO pubhc.o dor r ta <"lndllt'
,,.~lu<dolls ~~ fufldilii.N'• oro<,totu>d<l~ " manttdd> pc:"lo PodC't
Publ..:o. nas dovc:"r:w~ t'~l.. ra~ d<" gO>rrno <' ll!'mprt-WS s.ob !.t'U
controle:",

uo

)(XVIII - dd~ tc:"rr1too•al def.,w "~''O<"spacoal. dr!<:" ~o<~ m<J.
tlllma dt'it'~ CMI r mobri''"~<IO nli<:!Onill.

XXIX -

prop.agand.i com<:"<tldl

Pat.tgr"fo IJiliCO

Lo:"! compl<.•mc:"ntar podf't<l ~utomar os
quo:stae~ "SP<'tlf<t:oliS das mal<!'fi<IS td.l

Estados al<:"glslar lioObtt"
<oonddu n~5ol<:" artigO
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Con~t,tu,ção
out~ai -provid~nc1a~.

CEMTE

Nacional

DA

do § 4Ç> do
Federal ~
-

R[PUBllCA

d~creta

e eu sanc:io_n_c_a__

Art.-19 • Anu•lment~.• Uniio aplfcai-ã nun-ca· mf'
nos de 13~ (trele por c~nto). e os [stadas. o Ot~trito rederal
e os Munic\pios 25~ (vinte ~ cinc._c por cento}. no mínimo, da
receita resu1t•nte de impostos. na •anutençio e no desenvol~~
•ento do ensine (§ .CQ do art. 176 da Constituição reder'al ).

Art. 29 - Os recur~o~ destinados i •anutt?nÇão
e ao desenvolvi•rnto do ensino. re_sultante~ da aplicação dos
percentuais estabelecidos no ~ 49 do art. 176 da Constitulção
Federal • visa~ ~ assegurar preferencialmente o cumprlmento de
prece-ito da escolarizAção- obri9atõr-ia e ~ar•ntir:
a) as mais amplas oportunidades ed~cacionafí~
proporcionando-sê 1 todos o acesso ã escola e a permanência rios
estudos~
t~elhoria

$4,.-

...~11\CIII-lAOfRII ·~-·~~c_.wf'llldfe.tlll..-e

seguint!' lei:

b) a

~

folílpoAo- - - - 43 ..
,.,..,.,__,. Lri •.• ~...2. . . . . . . . . . . ..,. ........ ...,...,nt~Mo ~

Di.,pÕ~

C P R E S

,_.~*IJrnl'..._.

_,.....,.._

•rt. 176 dA

di

_..~

artlfG . .,., cr.dltado ,... a..o•l.ul S.A.- . . _ _... Altiaw.

ltl NQ 7.348. de 14

Faço sabf'r que-
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crescente

da quaHdade

do ens."!_

no;
c) o desenvolvimento da pesquisa

educacional~

d) o .Jperfeiçoa•ento dos recursos humanos nece!
sirios i •anutençio e ao desenvolvimento do ensino;
e) o pr'!gresso quantitativo

e qualitativo dos

serviços dP e-ducação;

fj o •sttmulo i educaÇão e- a justa -dÚ.tribuiçãó
de seus beneficias •

. . . . . . • . . • • ~ .• 4-~·-· .••.•..• ··---- .. - •• •·•···· •....• ·-· .......... ·-·. ·--·- ••
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Arl. 311' A Educação MornJ c Civlór~:i.os do_ Ministério_ da Ect•,;ca("ao e
ca. come. ójH plin:\ e p: âtlca educa· CUit.ura, na exPcuçA.o das f)tovJden ..
\,i\·a, .5erâ ministrada com a apro·
elas _e inicfalJvas que se fJzertm ne ..
DúfJ(J• •6bre a mchu4o cl4 E4UCG• pnada •dequação. em todos o.~ graUJ
cessárfa.s.- dentro do espJ!i:.(J deste
çuo M~ral e Ctvrca como c!LfCJpl{· e illmos i:le escolarização.
Decreto-lei.
na obr~gatórta, n41 eiCOlr:S de to..
~ lCI Nas estabelecimer.;.os Clt' grau
Parágrafo único. As demll':ll~ atrllfo1 0.1 graus e modalldadtJ. do~
buições dá CNMC, bem comu os re,,,.,,.ma.~ 4,. ...n.•:no no Paf.l,. e dd médio. elém da Educação Mora) .,
-Cfvica. deverá ser mims.-r&du ("Urso cursca e -fQelos.-·necess~rlo:s •. f.trt pesoutra. provl4tncto...
cur'ricular de .. Ort::anizaçio Social e soa! e material. serão obJ,.:o da reOS Ministros da Marinha de Quer- F:01trica Brasileira."
_B_Uinm,.nt:ação d~te_ Decre!.O .. ~tl.
ra. do Exército e da .\t""'n'uttca
I l"' No sislerria de ensino fopedvr,
Art. 70 A rormaçio de rrro!essôMillt.a.r. usando du atnb·z~ç~ que tnr:lus ve pós .. graduado. a Educn.cA..o r~ e orientadores da diSC'ipllna
lhes confere o .artiiO 10 do 1\to In.s· Mou.. J e Clvil:'a se1á reo,:?•l.:a como •Educação Moral- e Civlra:· rar-se-i
tttuc1onnt _no n. Q~ _11 _1e __ a~:Osto comp!(nrcnto, sob a forma :1~ -Est.u~ -,em nível· unlver:sltárlo, ~- o.-:iri\ o ende ]g69, combinadO com oJ f ~, do do de Probltmils Brasileir..)S.,'' &~m sino prJml't.tJo, nos Cursos 6ormn11.
artigo 20 do Ato Instltuclo:J.O.l no.$. prejulzo d~ outras atlvlda1":o cuHu·
de 13 de tlezembro de i868, dtere- rals \'i::ando ao mesmo ob.l""•·'YO. _~.. .._-_-._1 1~ Co·.pctlr6.
Conselho Federal
tr.lÍl:
-- Att. 40 os currJculos c proirarnàs
e aos Con.'lelhos i!Stadua.ls de EduArt 1' E: lnstltuld&
an cariter b.J..:>Il o.:. paul ot dlferenll:'s ·:urros e- _caç.Ao, adot.ar as medidas oecea·
Jbrlga.i6Mo como dtscl'pHna. e, tam- arr\l.S de ensino, com as .. espect.lvu- aáno.s l formn.çi\o de que- trata ~te
bém "'ornO rrátlca educativa a. Edu- znetodologlas, aerlo elaborado~ pelo
a.rt.tso
ca á'o 'Mora e ctvica, aos e~lola.s d.e Con..~elho Federal de Ed~~cno, com· · ··-_.I 29 Aos Centros · .tleg1c,na\ll ae
todos os grau! e modal1d-Eh1C,.~ dos a coll•bollelo do 6raflo Ir oll.lt trMa
dPv.o;-n~~.~arlod~ncu~~lrl\ o preparo
a1stema.s de ensino no pe 13 •
o artigo 5'\ e aprovadOs ·~lo M1nlsde pro _r.~ure" .. ssa a1ea, em cur40S
trc õa Educo.ç6o e CUltura
e tnt"~"'
r .. do.
Art. 2fl A Eduraçáo Moral e Cht·
. - 39 EnquAnto nfto houvr.r. em nuca. apoiando-se na="> trad~-:6t"'i naelCJ..
Art. 5~" f: crJ3d~. no MlntstHio da
mero bastante. profcssôrr.s e· orln~ ..
naLs, tem como fmalidade:
Edur:ac-ê.o t Cultura, dlrct~nH'l-.t.: sutadorc.s de Educação Moral ,. CiYh-a.
..
.
6. bora,nada ao Mu1Lstro ct Ec;tndo t.
a hablllt.acfi.o de candidatos ltfri feJ.
4 > a lcfer.a do pnnctpJv
demoer .. Com1s..t.ão No.clona.l _de Mon~i e C1ta. por melo de exame ~,. ,ur;ctl!ncM.,
tico. &tr.a':~s da preserva...;1o do espi- YiifuO (CN":\·JC)
· na fo1m- da leglslaçlo ~. ~l,..or.
rito religioso. da d!gnrd.a.J.e aR pes·
soa h:.u... &.na e do amr.r l llbel'dade f 1' A CN!\·IC será inte;r !td& por
• 4' No ensino prfm6.rJo, • dlseicom respons... bllidade, sob 1. ir.&pir&· 110\'C membros, nomeados otlo Pre·
pJina •Educo.çA.o Moral e Cfv!c."
çfi.o de Deus;
sldenr.-e da Replibllca, por ~t•li canos,
rA
mlnlstrada pelos pru!ts.sórt:l,
b\ a .., .. ,.<-,.-v<"~ei.n, o rort::Jl~"r.lmen- dentre pes...c;ob d~dtcadas l CIII.US& da
cumulcttvamente com .68 tunçOta
to e a projtçio dos valOres espirl. Edura~:lo Moral e Clv1ca.
proprtaa.
tuals e éticos da. naclona'ldade;
,
I ~ O eprovelt.am~nto 1e proze:a.C:J 0 loaatec 1mento da umCM.de naI 2 AphC':'I·Se aos lnteRr&ntr.!. da
lôres • orlent.adore. na fo"ma do
..,,onaJ e do sentimento Je sohd11.rie· CNMÇ O d~sposto_ _n06 ti 2\ 3q e 59
I 3"'4 Mri lesto aempre a L.ll\1•' predade numane:
__
_
do art. 8'- ~a- Lei n' 4.024._ dr 20 de
cdrln, d~vendo a respectiva rt:muntcf) o culto l Pátria, aos -stU3 st:m ... aezcmbro de latu.
raçao subordmar •.se, no.-. ~: '\bel~cl·
bolos, tr&d!çõ~s. lnstltuiçO~, e &011
Art. 6' Caber6.,
especlalm~nte l
ment.os oticlaLs de ensiuo, ao rea:tme
grandes vultos de tiUa b1s·.m1a;
CNMC:
pr~vlsto no •rtlgo 111 do Decreto
,e) o aprlm1ramento
do cariter,
leJ n9 'lO, de 25 de fev~relro ri-' 1867
t'Om apoio na 'tlo!111. na d~l01çi0 ~
a) artlcular·se com aS autoridat fiO A~ que o estabr:ltC'::Jt--nto ele
ft:miHa e 1\ comunidade:
de~ clvi& e mmtares, de todos oa DJenstno
disponha de pro!tt.\uJ
ou
/) a compreensão dos dt!"t"ltos o vel,;. de ~ov!!rno, para lmp,antac;áo c
orieut,.;tdor. rcgularmentl? ~o .. n.ado ou
deveres dos brasil'!lros ~ o Ct"nhecl .. mflnU~If'nc;fLo da doutrina 1~ Educa-..
t •..tbilltado em exame de suf,, JéncJa.
mento da orc:anização sóclo-polltico- çlo Moral e Clvica. de acOrd~ com
o seu dtretor avocarã o ~nsmo da
econOmlca do Pat.s;
aa ru·incSplc. ut.abelecldc. n" arU·· Educaçfi.o Moral e Clvica, a qual, sob
g) o preparo do cidft.dlo }."l&re. o &'O a•;
nenhum pretexto, poderá Jtl:rar de
exercfrJo das attvidades cfVlc& com
ser ministrada na forma :J('(•·'-Ste.
fundamento :1a morel. alo patr:otts~
b) colaborar com o Conse;ho Jõ"e...
Art. a~ Jt criada a Cruz- d·• Mérito
mo c na a"áo construtiva, vi'sando ao deral de Educação, na elaburação de t!« E:auC'açiu Moral e '":lv~·.a a ser
b em comum:
currJculos e p-.--:rama.s de E.'ducação
h) o culto da ob~diêncte • Lei~ da Moral e CivjC'i",
conferida pelo Mlnlstro 1a Educaa.rld e lld a d eo ao t ra b a lh o e da lrt egrac> col•lbornr com as organlz..'lções ·:ao t. Cultura. m!"dlante jJI'Opost.o da
çlo na comunldo3.de.
&Indicais dt todos os grnu3, para o ICNMC 1\ persona.hdade'i -1'!.u~ .s.. &alentarem, em esforçtl3 e em dedlcaParâ~raro único. M 'las ......s tllosó- desl'nvolvimentc e intensllicação de çAo a causa da EducaçA.o t!oral e
ficas de que tra.ta êste ~t.rtiiO de;ve- 6Ua.s atividndes relactona.das com a
Cfvka.
rAo motivar:
Educação Moral e Civica;
Parã~:rafo único. A CNMC propoC) a a.çâo nu re.spectlv&s du.etpUd) ln!lucncia.r e convuoor "' coope·
ré. ao Ministro da EdurJ:~.çao e Cu1·
nas. de todos 01 titularr.s d\J m~ ração. pnra s.ervlr aos t•bjc-t'•·o.s da tura as instruções
n~ce~.. 'l~:a.s •o
Educação Moral t- Cli'ica, dd.S Instl· cumtJrimento d.o disposto neste art~eo.
tério nacional,· público .>u pr Ivad0 · tuiçõts e dos órcãos form~Ciores da
tendo e-m vista a (ormattl.o d• cons· oplnláó 'pública ~ de dif,Js:J.t• cultt•Art. go A CN'M.C elabora1t1 proJt:--clência Cl\'ÍC!l do &Juno;
ral, in• lus•ve tomais, revis• .,!- editó-to de regu14ment.q,çã.o
~o J~r'esentt
U) a prática educativa .:ie e1ora.t e ras. te:ttros, clnrma.o;, estaçõt>~ de ra.
Decreto-lei, a ser tncanllnhaoC' ao
do c-;v1smo nos e."t.abclecimeat~ de do e de tele~J...ão; da entidades E'S· Presídent-e da Rf-'pú:bHC'a, .)Or inter,..n~ino. ntra\'és de tOdas 1:1s ntivida- porti,·as e de rcc:·eação. das mtidades rnl'dio do Ministro
da Bo'J-:"A~áo e
dE>s escCII::n:es, inclusive Qli&Dto ao de c·ll..'~es r dns ó .. p;ãos pro!.ssionais; Cultura, no pra:zo
rna~~mo de iO
de~:nvoh-·imento de háblt~-s demo· e- d~ emprêsas gráficas e de publicl:.
<noventa.) dias, a contar da data dG
cráticos. mo\'1mentos d~ Junntudc, dade:
_
pubTicaçã.o déste Decreto·lel.
estudos de problema.s brasHe..ros. atos
as...~orti.r t Ministro tft' E.üaArt
lQ. :tstc occreto .. ,ei entra~
C'lvlc.o~. promoções extra·cla&~c e ori- do 1.a <lpfo\·ação ios tivro!'O d~dàticos.
em v!f:"OT na dAta de .5ua rubttc-oc;l.o.
entaçao do5- pa1s. '
r;ob o ponto de vista. dt" .nora· r cl- reYCI.!Pll.r.s ;r, ·JLc;.pos1çôP..s ero ~~ontni~
vismo. e colAborar
com
Of'mDJ3 , \'J.
lnDIUO DI JH51
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DECRETO

l\'~

Maio de 19%

93.599. DE 21 DEJ\'OVE!I.IBRO DE 1986
Dssp6e _sobre 11 estrutur_tJ orttanszacJO·
nal da Fundaclio In~tH-uto Br.ssilesrc> de

Geografia

~

Esuuisuca -

IBGE. e da- ou·

tras pro..,·idi!ncias.

O PRESIDEJ\'TE DA REPUBLICA. no uso dasatribuicões que lhe
confere o artigo 81, incisos I. III, e parágrafo t.inico. da Constituição. e
tendo em vista o f 1? do artigo 14 da Lei n? 5.878. de 11 de maio de 19i3
e o artigo 178 do Detret_O~lei n_.? 2_00.__ de 25 ~e fevereiro de 1~67.
DECRETA:
Art. 1? A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estat..íst..i·
ca -· IBGE. passa a ter a seguinte estrutur_a organizacional:
I - órgãos colegiados:
!. Conselho C'urador:
2. Const:"lho Técnico;
II - órgãos centrais de direçãCJ superiOr:
1. Presidência:
2. Diretoríi-Ge-ral;
III
órgãos de assessoramento superior:
IV
diretorias:
1. Dlretoria de- Pesquisas e Inquéritos:
2. Diretoria dt> Geociêpcias:
3. Diretoria de Administ..racão:
4. Oiretoria d_e Informática;
V -

Centro de- Docume-ntação e Disseminação de lnfor

macões;
unidades regionais.
1. delegacias;
1.1 agências.
Art. 2~· Os ôrgàos de assessoramento superior do IBGE serão ins·
tituidos por ato de seu President-e....
Parágrafo único. lncluem·se na competência dos ôrgãos de asses·
V1 -

soramento superior:
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_ 1 ~ a ~ssist_t·riti~--aq~ Pres(d_ente e ao _Qir~tor-Ger,a,l, em
sua rf'presE'·nracãO Politica ~f! social, o preparo -e d('spacho ào e-1·
pl•díent~ pc_s~o<iJ de
e--o-ut~(l .e:. o _e~ercicio Q~s ,demais ~t:rih~i·
cõcs que lhE-S comet.arn:_-tais a,utpridades. bem-·como das referen·
tf'S 35 'relac:õeS Tnti>dn_$til-.~~-i-;,n~-is: ,- -. ,
.....:.. .
'-~-~ ...., •_·-·
II --o asses~oram€'nto, <.'m materias de natureza juridica.
ao Prcsi_dt:nte, ao D(retor·G~ral. aos Diretores. ao·s órgãos e uni·
dades referidos_ n_o artigo a_n_te~ior._ hem assirO a atuação em de·
fesa dos inter~s.ses_ do )ficG,~. seja perante O Poder Judiciá-ri().
spja j!Jn_tÇ> a a~t<?ti~a_9_e;;,_e jnStãndas administr:_ativãs.
Art: -.i~· COõipetem::~~L
o~

um-

..

- 8_ Diietor ~.:.- de Pesquisa"'"s e Inquér-itoS,_ b plan(>jailíe"rF_
t_O_, à Or~ãnizacâo, a direc;:âQ. a ~(>Qrd~naçâo é'ofl execução _dos le·
vantain~ntos das est_atistiç"as prrrnári'as e da· elaboração· de éStatisticas derivadas._ bem ássim as atividades ce'nsitárias so.b_r~
indUstria. comércio. serviços, a·grõpecuária. s-ituações sociais e
demográfica;
II - a Direto"ria de Geo-ciéoncias. o planejamcnto. a organi·
zacão. a direcão. a c-oordenat·ão e a execução dos estudos, pesqu-isas ·e .trabalhos de nat_ureza g~ográhca, geodésica. cartogrâfi·
ca. de recursos naturais_ e meio ambiente, visando. em especial.
a estabt>Iecer a Rede. G~odesica Plano·Altimétrica de Apoio
Fundamental e à produção de cartas tipográficas e mapas te-máticos. _como à elaboracão de documentos cartográficos nece5sário~ a realização dos levantarr\ento_s estatisticos mencionados no
ite-m ante_r_ior;
. ·I

III - à Diretoria âe Administração, o pl;mejamento, a -o·r:
g-anizacão, a direção, a coordena cão e a exec_u,c;ão das atividadeS
de- ensino, _de recrutamento, sele-ção e aperfeicoalmento do pessoal do IBGE. alem_dos poderes funcionais a ela previstos.
hoje, no estatuto da entidade~
IV --ao Centró de Documentarão e Disseminação de ln·
formãcões, ·o planejamento·. a dircc-ão. a coor-denaçao- e a execu·
cão das atividades de documen~ação e disse"lináção de informaçõf.>s, bem como o at(>ndime-nto a_os usuários O.os produtos e sernt·os do I Hei E.
..

Art. ·1~ O Pn~~idente da
t· E~t.clti!'tica - IBGE fará

Fundarão Instituto Brasileiro df:' G('og:rapuhliçar. no ])iarin QfiC'iiJJ. o l'~trilutct da
L'ntw;.i.adt.>. nos ~t·ss_rnta dias ~t·guintcs à \"ig(•ncia dt'.~L<· ato. com a5 alu•·
rar0e>~ dt•lL' n·~ul_tante-s. _
Art r):· Est(> decrpto vigorará a parta dr sua_· puhlicar_ão, rrvoga·
das as di!'poskõe~ f'm rontra.rio
Hra~iila. ~1 dt• novembro d~· 19~6. 16?1? da Indí'pC'ndê>ncia <' ~IH!' da Rr·
pühhc.:a.
iia

JOSE SAR!"EY

Di!son f)ominj:O$ Funaro
:\Jmir J'a?7ÚJnotlo Pinto

.\!arco .\f,1c1d

Jo.i(T S.1yad
Aluino

À Comissão de Educação

.·\h·(·~
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 102, DE 1993
(N• 2.80I/92, na Casa de origem)
Altera dispositivos dos Decretos-Leis n~ 1.001 e
1.002, de 21 de outubro de 1969, Códigos Penal Militar
e de Processo Penal Militar, respectivamente.
(De iniciativa da CPI que investiga o extermínio
de crianças e adolescente_s.)
-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O aLI. _9' do Decreto-Lei n' 1.001, de 21 de
outubro de 1969, Código Penal Militar,_ passa a vig_oràr cotÍl
as seguintes alteraçõe_s;
"Art. 99

Maio de 1993

DIÁRIODO_CQNGRESSQ NAC!ON.AL (Seção II)

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

I I - ········-················-·····c---····-···--······-·······
c) por militar em serviçQ_ou atuando c;;rn, r~ãq
da função, em comissão de naty:J;:eza_ militar, ou em
formatura, ainda que fora do lugar sujeito à adminiStração militar coritra militar da reserVa, ou reformado,
ou assemelhado, ou civil;
f) revogada.

§ 19 A competência dos tribunais será definida na ConstitUição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de
iniciativa·do Tribunal de Justiça.
__
§ 29 Cabe aos Estados a_ instituição de represelltação
de inConStitUCióricilidade de feis -ou- ãfos normatiVos estãduais
ou lnuriicipaiS-ein'~fa:Ce da CórlStitUiÇãO Estadual, vedada_a
at,ribuição da legitimação para agir a um único órgão.
-·----=-:- § 39 A lei estadual poderá criar, mediante piopOsta do
tribunal de Justiça, a Justiça Mílitar estadual, constituída,
··em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo,
·pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça
Militar nos estados em que o efetivo da polícia mílitar seja
superior a vinte mil inte'grántes.
· § 49 Compete· à-Justiça Militar estad_ual processar e julgar os policiais militareS e· bombefros militareS riOs -crirries
militares defi01dos em lei, -cabendo ao tribunal competente
decidir sobre a perda do posto e dã patente dos oficiaiS e
da graduação das praças.
Art. 126. Para dirirri.ir conflitOs fundiários, o-Tribunal
de Justiça designará juízes de entrância espe-cial, com corripetência exclusiva para questões agfárias.
_ _Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente
prestação jutisdicibnal, o' jUiz fãr-se-ã ·preSente no-local do
litígio.
· ' ~ ~' "c •
·· ··

CAPÍTULO IV

Parágr~f~ · ~~-i~~-.-~0;--~~fuie~d~~- ~~ trata -·;;~-~~·rti~~-.
quando dolosos contra a vida, I cometidos contra civil, serão
·
·
-- -- -·-· · ·
da competência da justiça comum."
Art. 2' O art. 82 do Decreto-Lei n' 1.002, de 21 de
outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar, passa
a vigorar com as segulntcsalterações: _
"Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto
nos crimes dolosos cooJra a ·vida praticados contra cjv1l,
a ele estão sujeitos, em tempo de paz:

Da~ Funções Essênci&.is- à Justiça

................................... ......
_

_.~·········

.. --, ................ .

DECRETO-LEI N' 1.001,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
. - -CÓDIGO PENAL MILITAR

Os MinistrOs da Marinha de Guerra, do Exércíto e da
- AérOnãutica Militar, u53.ndo das-airihuições que lhes confere
··········~····-····-····--.-~-·······---~······H_....-~~~~~-:- o art. 3" _dQ _Ato Institucional n<.> 16, de 14 de outubro de
§ 1~' ............................. ,.,.,..~-,..~·~··""'··,.~...,_-~·-1969, combinado com o§ ·1 9 do art. 29 , do Ato Institucional
§ 2 9 No caso de crime doloso cqotra a vida prati-n9 5, de f3 de dezembt:o de 1968_, decretam:
cacto contra civil, as conclusões 9-o- inquérito pol_ic_ial
militar serão encaminhadas à justiça comum."
Art. 39 Esta lei entra em vigor na- dãta de stia t?_ubliPARTE GERAL
cação.
LIVRO ÚNICO
LEGISLAÇÃO CITADA
TÍTULO I
CONSTITUIÇÃO DA RI;:PÚBUCA
FEDERATIVA DO BR_AS.IL- 1988

D~ Aplicação da Lei Penal Militar

_ __J"ÍIULQ !V
Da Organização dos Poderes
, , , • • • • .,.. • • • • u • • • • ••H''-"·~·-•••·"~""'*'••• .. ~·r··.:~~~-:--::""-'·'~'·~····~

.. _

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

...

············~-

........ , ..

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

SEÇÃO VIII
Dos Tribunais e Juízes dos Estados
Art. 125. Os Estados Ç>rganizarão sua Justiç-a-; obser-_
vados os princípios estabelecidos nesta ConStituição.

, Art. _9~> Consideram-se crimes militares, em tempo de
paz:
I - os_crimes de que trata este Código, quando definidos
de modo diversQ--na lei pen.alcomum, ou nela não previstos,
qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II -os crimes previstos neste Código, embora também
o sejam com· igUal defini_çã'o ria lei penal comum, quando
praticados:
a) por militar em atuação de atividade ou assemelhado,
contra militar na mesma situação ou assem..elha,dQ;
b) por nlilitar em situação de atividade ou assemelhado,
em lugar sUJeito: à adrriinistração militar, contra militar da
reserva, ou refOrmado, ou assemelhado ou civil;
c) por militar em serviço, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito a administração militar contra militar da reserva, ou reformadO, ou
aSs_einelhad~, ou ci_vil_;
·

Maio de 1993

DIÁRIO"NJCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado,
ou civil;
· .
.
e) por militar em situação_ de atividade, ou assemelhado,
contra o patrimônio sob a administração militar, ou a_ordem
administrativa rriilitar;
t) por militar em situaç-áo de atividade ou assemelhado
que, embora não estan<~.o em serviço, use armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico, sob guarda, fiscalização ou_ administração militar, para a prática de ato ilegal;
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou
reformado, ou por civil, contra as ins~ituíções militares, consi-

derando-se como tais não só. os,çq~preendidos no inciso I,
como os·_do inciso II, nos seguinte~ caso_s; . __ _ , . _ ___ <
a) contra o património-_sõb a administração militar, ou_
contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito a administrãÇâo inilitar, contra militar
em atuação de atividade ou assemelhado, ou contra fundo·
nário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercfcío
de função inerente ao" seu cargo;c) contra militar em formatura, Ou durante o período
de prontidão, vigilâf!Cia, obsen:a,çãq, ~;ploração, exercício,
acampamento, antonamento ou manobra;
d) ainda que fora do lugar sujejto_à administração militar,
contra militar em função de natureza militar, ou no d_esempenho de serviço de vigilância, garantia e pféservaçãó de or·
dem pública, administrativa oU judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediênCia a- determinação
-legal superior.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · - ~·-" •• --to._.~ . . . . . •'• . . . . . . . . . . . . . . . -~ •• -~..- . . ~ • ..-..-~~- ~- •••

(À Comissão de ConstituiÇão;· JUstiÇ{J e Cidadania.)

PARECERES
PARECER N• 161, DE 1993
(Da Comissão Dii'etora)
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao PrOjeto de Lei da Câmara
n• 90, de 1992 (n• _3.019192, na Càsa de origem).
A Comissão Diretora a:píes·enta· a redação do vencido,
para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n•' 90, de 1992 (n' 3"019192, na Casa
de origem), que modifica dispositivOs ·da Lei n9 6.494, de
7 de dezembro de 1977, estendendo aos alunos de ensino
especial o direito à partiCipação em atividades de estágiq.
Sala_ de Reuniões da Comissão, 27 de maio de 1993. Chagas Rodrigues, Presidente .:.._ LucídiO--Portella, Relator
- Júnia Marise- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 161, !5El993
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 90, de 1992 (n' 3.019192, na Casa de origem).
Modifica dispositivos da Lei n9 6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos alunos de ensino espe~
cial o direito à participação em atividades de estágio.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 1' O arL 1• e o§ 1• âo arL 3' da Lei n' 6.494,
de 7 de dezembro de 1977, passam a vigorar Com a seguinte
redação:
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"Art. l'' .A.s pessoas juiídicas de Direito Privado,
os órgãos da AdministraÇão J>ública e as IriS.tituições
de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunOs
regularmente matriculados em cursos vinculados ao cn~
sino públíco e particular.
__
§ 1? Os alunos a qUe se refere o Cãput deste artigo
devem, comprovadamente, estar freqúentando cursos
de nível superior, profissionalizante de 29 grau, ou escolas de educação especial.
___ ___
§ 29 o estágio somente pOderá verificar-~Se effi
unidades que tenham condições de proporc_ionar experiência prática na linha de fOrmaÇão do estagiário;- devendo o aluno estar cm condições de realizar o estágio,
segundo o disposto na regulamentaçã9 _da presente lei.
§ 39 Os estágiOs devem prop~ciar a complemen- tação do ensino e da aprendizagem e ser planejados,
_executado~. acompanhados e avaliados em conformi~
dade com os currículos, programas e calendários esco~
lares.
Art: "3•" "" """""" ""'""""""":. ""'""""""""'"""··" "· """" "" """"" •"'"
§ 1o OS estágios curricular~s s~rão 4esenvolvidos
de acordo com o disposto no§ 3o do art. l" desta lei."
Art. 2? O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de trinta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 3<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação"

"

Art. 4\'

ReVogam-se as disposições em contrário.
" PARECER N" 162, DE1993
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 327,
de 1991.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n~ 327, de 1991, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a participação
-dos empregados na direção das sociedades de _economia mista
e empresas públicas vinculadas à União.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de maio de 1993.Chagas Rodrigues, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Júnia Marise- Beni Verás.
ANEXO AO PARECER N'Ió2, DE 1993
Redação final do Projeto de Lei do Senado no 327,
de 1991.
Dispõe sobre a participação dos empregados na direção das sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas à União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As empresas públicas e as sociedades de ccono~
mia mista vinculadas à União manterão, obrigatoriamente.
em suas diretorias, pelo menos um representante dos respectivos empregados._
Parágrafo único. Excluem~se do disposto neste artigo
as empresas públicas e as sociedades de economia mista vincu~
ladas aos Ministérios Militares.
Art. 29 O representante dos empregados será por estes
eleitos em assembléia convocada pela direção da empresa
com antecedência de trinta dias.
Parágrafo único. Poderão concorrer à eleição todos os
empregados admitidos pela empresa há, pelo menos, cinco
anos.
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.{\rt. 3~ A i_nte~F~ç_ã_o do empregado na direçãoda empresa far~se-á para c::argo espe.Cificamente-cijado para tal firil.

na condição de direto.r representante dos fu.nciOnáriO~.~. . :
Art. 4" As empresas públicas e as SQc.iedade~ dç eçql)ornia mista deverão i;:riar cargos específiCos _em suas diretorias.,
necessários ao cumpiimcntó Oesta_lei. _· - ,
. Parágrafo _único . ....,.,0 p~presentante ôos empregados exer-

cerá seu mand.ato pelo prazo que restar ãos· demais diretqres
e,. se diverso o prazo_ de.s.se.~:unan<;\ato?,. pelo que por último
se extinguir.
.~:rt. ~9 ·os díú~~ç~. _d~yeres e r_e~p_onsabilidades dos di-

retores eleitos $Ob P. regime âesta leí set-aq· ídêiificp~ à9~ ?9s
demais diretores das empresas públicas e socieda_des de ec_o_no~
mia mista.
Art. 6" O Poder Ê_xecutiVO regularilêntarà esta lei no
prazo de no.venta_ dÍ~_s, disPondo, incNs_íVe, sobre a-_forroa
de fiscalização de seu cumptitnento.
_ _.
· ·'
, _Art. 7<~ Est~ le.i .en,tra em_ vigo~ ·n~· data de Su_â p~bH~
cação ..
Art. 89 Revoe;~f!l-S~ as disposições ~Jjl contráfio.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Expediente lido vai à publicação.
·
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Secretár[O.
É lido _ o segUinte
-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 43, DE 1993.
Modifica os arts- 77 e 107 do Regimento Interno
do Senado Federal.
_
_
O SeDado Federal resolve:
Art. 1~' As alíneas a, b, c, d, e e f do. art. 77 dC;R.eg{~
mento Interno passá.m a vigorar-com a ·sêgtl.inte redação: --

.'

.

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

"Art. 77.
a) Coniissã_o de Assuntos.E.C9t1Ómic6S, 2f;
b) ComiSsão de Assuntos Soci,Ps, 15;
c) Comissão de Constitu1ção,.Justiça e Cid::J.d~n_ia~
17;
d) Comissão de. Educação, 15; ·
e) COmissão .de Relações Ex.teiiores e Defesa Na·
,_ ~ .
ciortal, 15;
I) Comíssão de Serviços de Infra-Estrutura, 15,"

Art. 2" A alínea a do art. 107 do R~gimento Tnterno
do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 107. . ... -·----·-·-----·-··n··-·,·~--~
a) se ordináriaS, a cada quinze diaS~ às dez hora~,
após sua instalação no início de sessão legislativa ordinária, de acordo com o seguinte calenQ.árío: 1) ComiSsão de Assuptos Ec~mômiCos e Corois~
são de Assuntos Sociais, alternadamente, a-cada terçafeira·
-., '
~- __
Í) Comis-;~ÔdeConstituiÇão-)uStiçaeCidadania
e Comissão de Serviçosde Jnfra;Estrutura, alternadamente, a ca~~ quarta-feua;
_
3) Comissão de Educação e C$?!f!:issão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, alte,r;l~damente, "a cada
quinta-feirã."
,
Art. 3n A Mesa do Senado Federa,l_promoverá a reestruturação das comissões permanentes, a fim de adaptá-las
às normas desta Resolução, 30 (trinta) dí~S após sua promulgação.
"
-Art. 4~ Esta Resolução entrã em vls9rnada~a de sua
publicação.

--~t.
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5? ___ Revogam-se__as disposiç?es em contráriq.
Justificação .

____As modificações pra propostas no projeto de l'eSo)JJ.ção
quTe Subrríeteirrós --aos i1oSs6S ·patêS têm por ·objetivo- agilizar
oS-trabalhos das comissõeS permanentes do-Senado.-O"Régi..:
mei?lo :Interno resultante das inovações·legJ.s~ativas introduzidas pela Constituição _de "1988".- ao reduiír o número. das
comíssõe_S perrnaiientes;ratnbém ampliou a área de jurisdiÇão
das atuais seis ·cOmissões temáticas, com o objetivo de dar
mais rapidez e eficiênciã. a estes 6rgãOS técniCos. TodaVia,
a realidãde tem sido ouiii.
As cOmiS'sões continuam encontrando. dificUldade_s de
cond\l-zi'r-Suã:S tã[eiªS,'.SeJa.pelOS__ ~fõiüêOS prOblemas do qÕo~
-rum para as deliberações, seja pel~ cbincidêrida- de reuniões
-ém · diá.s ·e· horário simultâneos. Ota, fião teildõ o senador
poder dê ubiqüidade, ·o resultado tem sido o esvaziamento
das comiSsõ-es. A propOSta de redução na composição-de cada
"COmissão ~emátic~ pretende baixar o quorum pára as deliberações. ·numa nova- tentativa de- tomar ágeis os trabalhos 4cstes
órgãos e assim de,sob~t.~uir aS: pautas· das comissões. Do mesmo
-~odo -propondo~se a alternâncJ~ :daS .retú_liÕes_-aa,s_-COíbi~:s,õ_es,
aS qUáiS pàs"sàõã:fu a set realizadas àS terças, quartas e quinfas--:
tejra?_, a_caqa_ q_u}~~e_di~s. acreditamos estar cont~ibu~pdo_p3.rã
o firil do problema da foi-mação ao quorum necessário para
as deliberações, pois não poderá haver coincidência de reuniiío
Ordinâfià" de duas comissões num mesmo dia.
Em face destes argumentos cremos. poder coritãr- com
o apoio de nossos pares para a aprovaçãO do presente projeto.
·Sala das Comissões, 27 de maio de 1993. - Senador
V almir Campelo.

.. O S.R:

' '.'
PRESID~NTE (Chagas Rodrigues) -O projeto

de resolução que aCaba- de sei- lido ficará~ ~op~e ~ fries~ pu~a,nte
cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos texmos
do§ 19 do ãrt. 401 do".Regiinen1:ó- interno. Findo eSse Prazo.
será remetido às comissões cornpeferltes. ~
_
Sobre a mesa, requerimento que _será lido pelo Sr. 1<~
Secretário.
É lido. o seguinte..
• REQUÊIUMENTO N•so~, DE)993 .··
· ~os termos do art. 255, II, ltem-12,"~o Re'gimento lnter~
n_Ç>~ reQtieii-o- que sObre o Projeto de Lei da Câmara- n"' 50,
de 1993.(n' 1396191, na Casa de origem), que exclui a Empresa
Bfas~l~ira âe .Áé_r_Qnáutica S.A,. ::-:--~~'f:\_RAER, da abr~~gênc1a da Le1 n•. 8.031, de 12 de abnJ de 1990, que c;n~u
-õ-Programa NaciOnal d~ ~.esestatt~aç~o, .;il~rn ~~ comt~sao
const~nte do despac~ho 1mc1a~ de dtstnbuiçao, ~eJ~ ouvt_da,
tambem, a de Relaçoes Extenores e_ J?efesa ~a,~10nal.
.
Sala das Sessões, 27 de maio de 1993.- Senador It:_apuan
Costa Júnior.
~ ~-·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requerimenta· que acaba de ser lido será incluído oportunamente
em Ordem do Dia.
Sobre__a mesa, requerimento que- será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 504, DE 1993
Requeiro. nos termos do art. 43, II, do Regimento Inte~
no do Senado Federal, sejam corisideradas como de licença
autoi-izada, minhas ausências às sessões ·dos dias 11, 14, 15~
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19, 22, 29, de janeiro';'}'?, 5, 8, 12, 15, 19, 25,.26 de feveteiro;
19 , 5, 8, 12, 15, 19, 25, 26, 29,- 30 de março; e 30 de abril
do corrente ano.
Sala das Sessões, 27 de maio de 1993. -Senador Alfredo
Campos.
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aprovar uma reforma fiscal de emergência, a fim de evitar
a iilg6Vemabilidade. Da mesma forma, poder-se-ia enunlerar
diversos outros setores da vida nacional, indiscutivelmente
afêtadas por dispositivos constitucionais que estão a merecer
reparos e cuja reVisão ·se inipõ·e· pela própria dinâmica do
processo de desenvolvimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aproyado
Coriforme já tiVe oportunidade de me pronunciar aqui,
o. requerimento, fica conCêdida a licença solicitada nos termos
são muitas as raZões ·que se apontam para a necessidade de
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
náo_se retardar o processo revisional, previsto para-este ano,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 1"' Secretário.- - ---- -------indicando mesmo a conveniência de uma antecipação, tese,
allás, que já defe'ndi ·mediarite prOpOSta de emenda ConstituÉ lido e a provado o seguirlte
ciOnal, subscrita pOr uin bom númerO de- compa"nheiros âesta
REQUERIMENTO N• SOS, DE 1993
casa.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs~ Seriadores, o tema que
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do RegiinentO Intefme traz hoje à tribuna do Senado da República não se situa
no do Senado Federal, sejam consideradas como de licença
propriamente no Ca:rhpo da antecipação. da manutenção da
autorizada, minha ausência, às sessões dos dias 3, 7, 10, 14,
data ou do adiamento da reforma constitucional. Sobi'e isso,
17, 21, e 24 de maio do corrente ano.
estou convencido da necessidade de procedermos à revisão
Sala das Sessões, 27 de maio de 1993. ~Senador Alfredo
Campos.
--da Carta o quanto antes, até como condição de estabilidade
da democracia em nosso País, visto que -irigovernabilidade,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Aprovado
a curto ou médio prazo, deix_ou de ser mera retórica.
o requerimento, fica concedida a licença solicitada nos termos
Preocupa-me,_ no entanto, o fato de que algumas vozes
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
respeitadas em nossa República, igualmente interessadas na
Sobre a mesa, requerimento _que será lido pelo 1~ Seàe~ · celeridade da reforma constitucional, estejam questionando
tário.
a1guns·av-ailç0s socíafs de indiscutível justiça, consagrados na
Carta de Leis de 1988.
É lido o seguinte
É evidente que existem exageros que serão suprimidos,
REQUERIMENTO N• 506, DE 1993
outros dispositivos que serão adequados, mas é igualmente
evidente que subtrair conquistas sociais- COnstitui retrocesso
Nos termos do art. 336, alínea C1 do Regimento Interno,
intolerável. O povo brasileiro, de um modo geral, sempre
requeremos a urgênCia p-ara:-o Ofício "S" n" 51/93, que ::nos
teve sonegados dírdtoS elementares que a Constituição 3tual
termos da Resolução o• 36, de 1992, do Senado Federal, solitratou
de garantir, quase que tardiamente, e cuja eliminação
cita autorizaçâo para éOntratarern operaÇões de crédito, pára
não encontrará o respaldo da sociedade.
os fins que especificam''.
Ainda ontem; Os jornais noticiaram declarações do MinisSala das Sessões, 27 de maio de 1993.- Esperidião Amin
tro
do
Trabalho, Walter Barelli, defendendo a redução dos
- Epitácio Cafeteira - Magno Bacelar - Mário Covas - e-n-cai'gos· sociais devidos pelas empresas, como forma de estiJonas Pinheiro - Mauro Benevides.
mulação ao mercado de trabalho e diminuição das altas taxas
de desemprego registradas no País. Sem dúvida, Sr. PresiO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeridente, é uma equação complicada, surpreendente e de difícil
mento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do
entendimento para quem tem conhecimento da origem sindiart. _340_, inciso II, do Regimento Interno.
_
cal do Ministro Barelli. Falta-me, com toda a humildade.
A Presidência recebeu, da Prefeitura de Canabiava do
domínio dos elementos. de lógica que conseguem compatiNorte, Estado de Mato Grosso, o Ofíclo'-ri~ S/54,--âe 1993
bilizar diminuição, dos recursos destinados ao social com a
(n~ 33/93, na origem), de 25 do corrente, solicitando, nos
declarada política de priorizar o ~ocial, defendida pelo Ga,.
termos da Resolução n"' 36, de 1992, do Senado Federal, autoverno.
rização para que possa contratar operação de crédito, para
os fins que especifica.
O Sr. Magno Bacelar - Permite-me V. Ex~ um aparte
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco- . ?
nômicos.
. Ó Sr.VALMIR CAMPELÓ__:_ Pois não, nobre SenàdÓr.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores
O Sr. Magno Bacelar- Desejo aludir a um aspecto aborinscritos.
- ,
dado
por V. Ex• np início do seu pronunciamento: a anteciConcedo a palavra ao-nobre Senador Valmir Campelo.
pação da revisão constitucional, da qual o meu Partido tem
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
sido um veemente opositor. V. Ex• se referiu às conquistaso seguinte discurso.)- Sr. -Presidente, Srs. Senadores, tenho
sociais da Constituição de 1988. É oportuno ressaltar que
defendido, desta tribuna, a antecipação da reforma da Constia Cãrta não foi nem sequer regulamentada em seus artigos
tuição brasileira, como forma de corrigir distorções que se
rilais avançados, aqueles que representam maiores conquistas.
evidenciaram com o tempo e que vêm obstaculizando o desenNo início do f!1eu _mandato, apresentei um projeto de resoluvolvimento do País.
ção, determinando que qualquer regulamentação constitucioAgora mesmo, por conta da já reconhecida desproporção
nal tivesse prioridade sobre outras propostas em tramitação
no rateio do bolo tributário, onde a divisão dos recursos arrecanas duas Casas. Para tristeza minha, decorridos mais de dois
dados entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios
anos, ess_e projeto não saiu da Comissão de Constituição,
não fez corresponder, na mesma medida, as cotas de responsaJustiça e Cidadania. Exatamente porque o Brasil encontra-se
bilidades, o Governo Federal vê-se na contingéncía de fazer
diante da necessidade urgente de uma reforma fiscal, deveria:
~
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dos_ artigos que- deliberam

,0.. t,ef113, vis.anflo Ob_tt;r_ a _gover:n.a!'~l~dade a _que

_y

r

~X~

tão, btrm,çoloc01.\ np ipícia: ,d_o,discur~q., ;R,~gistro, P~:rtantó,
meu _aplauso a V·- Exi pela ·preocupaçacr que manifesta; nO
entaf;!.to, permita-me discordar da antecipação da revis&o que,
,§.eg~ndq-,a~ t:~QSSa Çarta, deverá acont~~er náo ·em OtJ.tuPro,
. w~· a,partir çiessa d~~~-- .. '.' .·
.. _: .':~:
'- ~- ----- -

:: ' ' o sR.'_ v ALIVÍJR CAMPÉLO -

Fiéó 'muito grato com
a _ât.enção de.V .. Ex~, nobre Senador. Eu c.oD.cordaria e.m que

y~.r'eyi_s~o ÇÇli}S_titu~iÇn;t.al oc9rr~sse exa~amente no prazo estabe.l~çi~<;> pela, Constituição·, mas,devido ~ ~nteçipação

do plebis-

.cit.o~ não há ;razãp,para que a.data anteJ;ioo:n~nte-deter,mip~q.a
s,ej~ _.culllprida. Se, isso_ acon~ecer ~ o ,Brasn vai perder. dois

an~::~~9~·- ~:1m~ _v~z ~ue, a r~forrna está preViSta pã!a outubro
--;-, OP,OrtuniÇ~qe cw.,que. ~s~e Congre,:;~o. ·~_acional será transfpwa<;lq ell\ m;n yo;~;dafll'i.ro ,palanque eletrónico --'- e 1994.
.,Porta_ntQ •. O Br,asil_v.a\ perder mais 4ois ajJ.ç:Js. O ideal seria
que fizéssemos. com data,preestabelecida. já que ho\lve a antecipagão do plebiscito, e iniciãsseiil.ôSimediat.amente essa reforma. çqnsJituciol}al,, ~gce,rran.do-a no dia_lS,de novembro. O
-~{10 q\.lt;! ,v~m é 41p,anp,eleHC!ral e as rcg):'as qo jogo já ~stariam
.estabelecidas pela pr9pria reforma consti~ucional; _co~eça
rfarnos um novo ano. com a nova Constituição revisada, ajustad~ de acordo com a.s nossas conqições. , ~
-: ;
Por isto é que defendo a reform~ constitucismãl antecip~
dam~nte, em função _da antecipação t~bém dOpTebiscifu,
tia consulta popular.
·. ·
·
'' Çç)r,:tiQ'-\'andp; Si. )'_resl.dfmte, o Mi~iS~rõ_Barelli ~e fendeu
fambém_B: ~mple(ll,enta.ção da reforma ç,op.stjtllcional :·no ma!~
Cur'tó 'espaço· dC: tempo possível". inclJ.l~nd.O a diminuiç~O' da
Carga de'iinpOst:Os ·sociais "para evitar _a proliferação da iniséria", nos termos d~s matérias publicadas rios jornais.
. Não dÍsponh~.:sr'. Pl-esidente, Srs~ Sf:~adores. qos. ~StU
dos.qu~ substanciaram essas conclusões ~e.S.. ;Ex~, ~as gqs~aria
~uit,o <;J.e conh~cer_os ~rgumentos que su~tentam a proposta
do ilustre ex-di,igente do DIEESE.
O que me preocupa mais, nobres Seriadores, é a possibilidade de uma emergente onda de supressão dos direitos sociaiS, tão arduameme- conquistados CQDl. ~ .Constituíção que
se pretende e que, efetivamente, precisá~ser·r-evis-ada.
Grandes lutas, verdadeiras cruzadas. foram empreendidas durante os trabalhos de elaboração da' atual Carta Magna,
com o·objetivo de·garantir direitos elementares. até então
1
inalc:rnçáveis pelo-cidadão brasileiro.
.
.
Particularmcrtte, sinto-me _recompensado pela boa luta
de que participei, por exemplo, em defesa dos_ brasileiros
aposentados. Ter tidoparticipãçãó-direta na inclusão do disposítivo que garantiu a recomposição dos proventos -da aposentadoria foi um dos pontos niáXirnos de minha carreira política.

E a verdade dos_ fatos, Sr. Presidente, demonstra que,
mesmo hoje, com uma Constituição supostamente êxagerifda
no que se refere a-o-s direitos socíais; a sitúáção-de segmentos
historicamente desamparados em noss·o. P.aís mudou muito
pouco. E_xemplo disso --- e neste ponto volto a tanger a
questão dos aposentados - é o d~.scasQ que devotamos ao
idoso no Brasil.
Foi humilhante, vergonhosa intcrnacipnalmeitfe, a recente medida adotada pelo Governo brasileiro, tornando obrigatória a assistência, pelos filhos, aos idoso~_.carentes em nosso
País.
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:é. evidente, Srs. SenadOres, que uma_ medida como_ esu
decorre da •nsufíçíêJ;lçia. d_e_ ga'(anh,as socíaís, põr ·parte de
um Estado pródigo em arre.cadar. mas ext.remfl'Plenl~ av,apr~to
e incompetente na hora de priorizar_a aplicação dos_:çec.ursos
coletados.
Portanto, _a meu_ ver, não cabe muita polémica quanto
â Petrrianência de determina'd(!S_ conquistas sociais oPtidas com
a· Carta Magna em vig"or-. Cãóe, isto sim, o- aperfeiÇoamento
d~ dispositivoS, no--sentido de efetivamente assegurar direitos
iriegáveis aos· segmentos secularmente relegados ao abãndono,
çamo os aposentados e os idosQs_ Çle !1"{11-r:nodq_ geral. _ ~. Sr. l'r!!~içlel).te, S~s_. Sçna4_orçs, p,ara, mere:c~rmos ~nt~gr~r
o.grupo de nações de,sen',:'olvidas,_ que _tanto almejamp-s, é
nec~s~ário que iniciemos pela eliminação Qa_inO.if~xen,ç(!,. çlo
desCaso com que teffios tratado as nossas crianças e ps nossçs
'("elhos desãmparados. Para conseguir este milagre,_~ Preciso
Qes4_zermos o_mito-de que a solução dos nossos problemas
iriclui o sacrifício dos benefíciOs sociai_s, eni-prctveito de_uma
economia pragmática .. Afiital, o pragmatismo da economia
só tem sentido se puder ser traduzido em be!Il-eStar para
a popUlação. Fora disso, n~q_pass~ çle peryerso jogo de interesses,_ que se alimenta 'justàilt~rite- da misé.riã~ .de. Q~set)lpr~go
e da fome das çamadas menos_fayorecida_s d.o. nosso poyo.__ _
Poderíamos, por exemplo,- principiar a revisão ~on:stih,1~
cio_nal encontrando, sem demora. não uma forma de ampliar
ou diminuir os encar'gos s_odais _dãs eiiJ.presas,· rrras-um ·meio
de isentar idosos e aposentados dos impostos extorsivos a
que são submetidos ao comprar alim!!nto_s e remÇdio~. ~!TI
condições idênticas_ ~os gra_ncies e~presário.s e ao~ cid,açlãos
COffi plenas condiçõeS físici\s-:!! méFltais, -pára quê QS, fiOSSQS
veUlinhos~ _Co:ll:l Sl!as _aposentado_rias irrisQrias, pudessem ,ter
O-lllínimo c\e. digvi.dade "np_qc~so __d~ $Uas, viçlas_.. - . , ·.. , ...
J;»ara conc_Iuir. Sr. Presidente, gostaria de s_ugerir aos. 'QObre~ pares, tãnto desta Casa quanto da Câmara dos .D~pu
t306s, muita reneXãó no procesSo" teVisiOn"al que frerilos desenVOlver ~entro em pouco; a fim de -nãO transformarmOs a Cãrtã
Constitucíonal brasileira- num Frãnkstein de artigos e parágrafos.--

O Sr~ Odacir Soares- ~ermite-m~ :V·. Ex~ ~m aP~rte?
O SR. VALMIR CAMPELO ~Ouço V. Ex•, eom muito
prazer, nobre Senador _Od~dr Sqares.: ..
O s·r. OdaCír.Soares ...:......:.Tem-v~ EX" tazão_~ aó "fazer_ eSsa
ampla abordagem relativamente ã revi.sãó constitUcibnàl' que
Se ·avizinha, com respeito a essa questão tributária, qUando
consigna que- a carga tributária em vigor não deve ser amplia~da. E, por último, quando faz essa defesa, que é de todos
nós, em relação às camadaS mais desfavorecidas da população
brasileira,_notadament'~ àqueles da terceira idacle~_aos aposentadoS:- e pensioniStas. O grande problema do Brasil, nobre
Senador, é que enquanto o Estado brasileiro não sair_ totalmente-das ãtiVidades que devem ser, historicamente, exercidas
pela iniciativa privada~- ContinU~arem:o:; erlcontrando :__-Como
encontramos hoje no Brasil- o Estado Frankstein, -o Estado
que, ao invés de favorecer o povo brasileiro, na realidade,
penaliza-o. na medida em que é um Estado corporativiSta
e que gerou, iíiclusive, no Brasil, um sindicalismo também
corporativista. Se V. Ex; lembrar, o grande sindicalismo brasileiro, hoje, está localizado nas empresas estatais. Po_r aí, percebe V. Ex~ as dificuldades que temos de forçar a saída do
Estado da economia, gerando o que temos. hoje, ou seja,
unia dívida interna monstruosa, gig3ntesca, e, ao mesmo tempO, uma dívida externa contraída para ampliar a presença
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das estatais na economTa nacional. Tem V. Ex• ampla e pleÕ.3:
razão, o Estado brasileiro precisa urgentemente se_ fi.X~r t1ó
atendimento daqueles que são os desamparados da sociedad.e:

essa -população, de- cerca de 60 milhões de brasileiros, que
vivem à mafge'm do progresso, à margem ~os ganhos sociais,_
essa população brasileira que viVe 'num --estado de pobreza
e miséria absolutas. Na realidade, não vemos ninguém fazendo

coisa alguma por essas populações. Há dois dias estava escutando A Voz do Brasil e, naquela primeira parte, dedicada
às notícias vinculadas ao Poder ExecutivO Federal, ouvi que
a Confederação Nacional da Indústria; presidida pelo nobre
Senador Albano Franco, havia assinado um éonvêhio, não
sei bem se com o GoVerno· do Estado do Rio de Janeiro
ou com a Prefeitura do Rio de Janeiro; para iniciar um--pro~
cesso de alimentação das camadas mais pobres do povo brasi~
leiro. Para surpresa minha, a notícia Completava dizendo que
a CNI - Confederação Naciónal da Indústria, que engloba
os capitães de indústria brasileira, iria passar a distribuir no
RiO- de Janeiro cinco mil refeições. Então, é essa hipocrisia,
essa ausência de sensibilidade, que irrita a população. Li,
ontem, na revista Exame, que f0r3.'m selecionadas as 252 gran;.
des empre-sas- brasileiras e; dessaS, apenas 15"'2- tiveram, _ri6
e dólares. Enquanto não se realizar neste País -um grande
pacto nacional, no qual o empresariado tenha u~a c~nc~pç_ão
moderna e liberal do seu papel, com a ·consCiênct~ ampla
de sua participação- na sociedade, ao lado de um governo
não populista, não improvis-ador, não irresponsáVel, mas sério,
que..-tenha efetivos compromiSsOS-Cõrri o povo brasileiro~ ~ão
sairem-os desta situação em que nos encontramos. que penaliza, lamentavelmente, mais da metade da população brasileira. V. Ex•, neste discurso; vblta a abordar temas sociais
importantes e tem~ 'Cótn este apa:rte,'a mhl.ha integral e plena:
solidariedade.

v:

O SR. VALMIR CAMPELO- Fico graÍo a
Ex•,
nobre Senador Odacir Soares. Fico feliz por ver V. Ex• concordando comigo, porque-participei do processo constituiO.te em
que também V. Ex• defendia os direitos so_ciais do trabalhado~.
dos idosos e da criança brasileira. Fico satisfeito-Com as colocações de V. Ex~ A minha preocupação não ·é s6 garantir as
conquistas desse segmento da nossa comunidade. E_m r~lação
ao idoso, é preciso que o seu tempo ocioso seja preenchido.
Entendo que o idoso poderia ser rnel_hor aproveit.ado, mesmo
depois de aposentado pelo próprio Estado, talvez até através
de conselhos comunitários, conselhos intergovernamentais_,
onde, através da sua experiência de vida, poderia perfeitamente sugerir e dar condições para que o Estado pudesse
desenvolver melhor as suas atividades,
Agradeço a V, Ex• pelo seu aparte.
O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Valmir Campelo?
O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço, cotn muito prazer,
o nobre Senador Gilberto Miranda.
O Sr. Gilberto Miranda- Eu queria congratular-me com
V. Ex~ pelo seu pronunciamento no dia de hoje e também
com o aparte do Senador Odacir Soares. Nobre Senador,
gostei do início, do meio e quase do fim do seu discurso,
porque V. Ex~ é mais um· Senador !"~:esta Casa a _mostrar o
caminho que o Executivo está traçando, para onde o Executivo
vai. O País tende a passar dias muito piores caso o ExeCutivo
não tenha planos, metas e prioridades. É_ muito _importante
que o Executivo pare. Esta na hora de parar com as brinca-
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deiras. Está na h-ora de parar ·com as trocas de miD.istros e
com as "fritura:;·" de ministros. Está mi hora de ver os problemas sérios desta Nação. Está na hora de os partidos se unirem.
'Está ·na hora d€: a população dar apoio ao Governo que,
em contrapartida~ tem que estabelecer suas metas .. Podemos
coiiSt'atar que hoje existem estatais que têm ~ais de 50, 6f).
70 tipos de benefícios para seus funcíonário_s_. tais_co~o: trat.a·
menta dentário, auxílio-funerário, auxílio-maternidade. E
uma barbaridade! V. Ex~ não inlãgina! Fiquei sa,bendo, por
intermédio do Secretário de Energia de São Paufo que. naque·
le Estado, há empresas do sistema energético que- têm até
134 tipos de benefícios. Imagina V. Ex~ o que eXiste de Priori~
dade neste País., Recebi, ontem, uffi ielatório da Comissão
ã.é Des·estatizaç_ão que diz que o Governo Federal aplicoU,
nos últimos 10 an9s, em estatais, onze bilhões, qqinhentos
e sessenta e um htilhões e quinhentos mil dólares. Perg1,.1nto:
que prioridade? Prioridade para protegér poucos. O ~tado~
como bem disse-é SeriadQr Odacir-SOares, tem que sair da
economia. O Estado tem que ter prioridade com a Eduçação.
O EStado tem -que ter prioridade com ·o que é básico: saúde,
habita'ção. O Estado tem que tomar juízo.- Está na hora d~
o ExeCutivo parar" e tOmar juízo. -Ainda há muito tempo para
o fim: do Gover_no. Esperamos qué_ o PiéSídente ltami!r ~lo
que esses MiniStro"s na linha, coloque ordem na casa e com~~
a trabalhar. Já se passaram oito meses, Senador. Muito obrigado.
O SR. VALMIR CAMPELO- Fico grato a V. Ex• A
nos_sa geração realmente tem um compromisSo muito grande
com a sociedadé brasileira. Fico muito feliz quando oúço as
p·atavras do nobfé Senador Gilberto Miranda, demonstrando
a sua preocupação e trazendo esses dados alarmantes ao conhecimento do Senado Federal.
Sr. Presidente, gostaria de concluir dizendo que a Constitti_lçãõ ·contém- eqUíVoCos, exageros carece, taffi.bém, de' oU~
tras tantas inclusões. Mas é preciso termos o bom senso -de
não mutilarmos exatamente as partes que deram feição uln
pouco mais humana e civilizada ao nosso País.
Muito obrigado. (Muito bem!)

e

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

Concedo

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores,

o tema sobre o qual pretendo discorrer, nesta tarde, inegavel~
mente se revela da maior importância para o futuro desta
Nação, A sua amplitude e complexidade, a par das limitações
temporais impostas pelo Regimento Interno desta Casa, impede um relatório histórico mais detalhado e uma análise prospectiva mais profunda.
De igual sorte. não tenho a pretensão nem a veleidade
de esgotar o assunto ou de apresentar todas as soluções para
tão intrincados problemas que ora suscito perante este Plenário.
·-_· _·
Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Brasil, há décadas. ressente-se da falta de planos governamentais de m~dio e de
"longo prazo, tendentes a traçar as diretrizes básicas que levem
o- País a alcançar metas previamente determinadas, nas áreas
sociais e económicas.
O que estainõS aCostumados a ver são projetas· isofados_,
oriundos, quase sempre, de campanhas eleitoreiras imprçg~
nadã.s de-discursos demagógicos ou de fatores emerg~ncia_is
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que obrigam a adoção de providências urgentes de caráter
temporário.
·
-- .
Os governos brasileiros_.. pa _sua graf!de maioria, não se
conscientizaram até hoje da necessidade de se pensar a Nação
dentro do cenário h1te_tp.acional e de procurar integrá-la no
concerto das nações com o destaque que~ ela merece; t o
que ainda pode ser mais, nefasto é qu·e,. nos momentos em
que alguns governos tomam iniciativas _de 'fazer opções_com
relação ao direcionamentO que envolviam decisões. de gr"!nde
relevància para o futuro~ essas decisões; infeliiip.ente_,_ náO
trouxeram os _bcnefíciós .çlesejados_ 9~1... pelo· menos, ficmi demonstrado que outras. alternativas seriam_ preferíveis.·_
Ao meu ver, dois exemplos marcantes podem ser agora
mencionados.
.
__ __ _
- - ~ • · ___ _
O primeiro leva-nos-à-década de 60, quando, ao se adotar
uma política desenvolvimentista que, a bem da justiça; vinha
em boa hora, optou-se por um sistema ,de. infra-estrutura de
transporte inadequado para as grandes distâncias q':le caracterizam um· País de dimensões ·con~inentais como o Bra,siL
A pre·ssa de_ aprese-ntar resultadOs levou-nos à aQ_oçãó
de um sistema que não se coaduna com as nossas necessidades,
que retarda as exportações e que se_ apresenta antieconônric<5,
como é o caso do _transporte rodoviário.
~ ,
Aos poucos, o transporte ferroviário, aque_le que de for~a
mais económica movimenta a~ riqueza:sde urn_país, foi praticá.;.
mente sucateado e o seu soerguimento exige recursos vul.t.o_so~.
O outro exemplo de erro de planejamento está Inais p'i"óximo de nós. no tempo_.· Coro efei_to, a- falta· de visão levou o
Brasil a uma arrancada-de crescimento industrial que chegou
a ser deo_ominada de "O _milagre brasileiro'"'"e provocou uma
dívida externa impagáVel, levando-nos .apenas a um património inaproveitável, constituído de equipamentoS obsoletos
e de grandes obras inacabadas.
.
..
Sr. Presidente, Srs: Senadores, a partir desta constataçãO
e dos exemplos da história recente, o·uso_sQ.bir 8, ~sta tribuna
para tentar descortinar_ a difícil situação que enCÕntramõ-s-·e
trazer algumas sugestões para adoção de uma política industrial estável, capaz de colocar o Brasil no lugar que ele tem
obrigação de estar ho'plano intemacionª-1,1 em razão de sua
dimensão territorial e das potencialidades naturais. ,
Não se de_ve perder de vista, porém, que no mundo modemo não se pode elaborar qualquer planejamento_ nacional
sem que se examine·a situação e as circunstânci~s encoritt~das
no contextQ das relações_ entre as· grandes potências e o_s inte.
resses que norteiam esses relacionamentos.
Na atu_alidade, com_o f_ixn_ da chamada: Guetta Fria, que
caracterizava as relações _entre as superpotênCias, Estados Unidos da América de__ u_m lado_, e Uniã_o· ·Soviética de outro,
a partir de um confronto ideológico qúe~ dividia o planeta,
percebeu-se uma mudança fundamental nesse quadro. Observa-se, no momento, uma forte tendéncia de substitu~ção do
confronto ideológico pelos_contencioso_s~coW.erciais, qu~ constituirão o núcle_o _d_o~r_el_acionamenfo, não mais de apenas duas
superpotências, mas de _quatro ou cinco potênCias, tendO em
vista ainda a unificação do continente europeu.
Desta forma, não m_ais sejtJs~ifiçará o·at,~xílio ~_conÇmico
financeiro que até há pouco tempo era concedido pelas superpotêncías aos países do Terceiro_Mundo,•em troca de apoio
político:ou ideológico.
Uma vez afastada a hipótese de um_ conflito armado de
âmbito mundial, as nações desenvolvidas reunir-se-ão em blo. cos comerdais que procurarão preservar setUs níveis de emprego_,"_o que já vem ocorrendo na Europa, e restringindo as
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importações e, futuramente, uma integr~ção maior dos países
que compõem o N~FTA.
.
' ' Ora, táiS_itiedidas certamente atingirã9 os:I?a(~e.s·subde
senVolvidos ou em faW,:de desenvolvirpen,to,_que terão redu_zi- ·
daS, d"rasticãineõ.te-~ aS -disponibilidades de auxílio aos inv.esti-menios Oriundos· de b tocOs inais riOO's: QUàiquer p lanejamento
econômicot in_<iuSti-ia~ ~~ ~~Ú'at~~cO ·a ser -s~_guidõ2 hãO pode_
deixar de.lev_ar em consideração os novos teinpos: E indispen~ ·
sável que, ao se procurar alternatiVas que propiciem atingir
m"etâs' que Cortduzam o País ao Primetro Mundo, venhamos
a estabelecer príoridades de_ produção de bens que supram
as ·ne-éeSsidades. do mercadO riadOnal e que tenham rece_ptividade no exterior 1 em face das Carêridas:do m.ercaào hitérna-·· · · · ·
cioilat:
- ·- Nã.o' se· tràta~ ·srS. Serl,âdo'!::e_s,_ de_ centraH~ar __-ç _planejar
a econàràia, ·coino acon·te_d<i_nOS paisb c6Iii\in.iSúi.s,:m.as: d~
induzir as empresas, através de mecanismos )egais,- a prodUzirem, dentro de uma economia de mercado, produtos com
qUalidade, para satisfazer as necessidades da socied;ade brasileíra; 'e, aO meSmo ·rempo, éartearem divisas para o País.
P~ia. qui se ·al~nce esSe' pbjeti.vo: ~c(ue; por '-!m lado, não
deve ·~star de!\lvincul~do d~ .mçlP,9~i~. qa_s. cond~ç_õ~~ de_ vi~~
do póVO brasileito, fat-se,-á·ne·cessária ·a implantação de-uma
infra-estrutu'rà báSíta capa·z de'viabilizar o aumento da pi-odução e da produtiVidade industrial,_
_
.
Al~ás, sobre esse assunto, preten'd.o me manifestar breve-_
meri:te desta tribuna, pois C:stôU ConVenddo- de_ que jamais
chega,remos a um desenvolvimento económico e·social condizente com nossas ambições e _com o. potencial de riquezas
cjue a natureza concedeu a este País se rião ti:"atarrilOS,"urgentemente.: dos eqUipam'entos e dos serviçoS Públicos '_de' infra;es;
trut.ura.
''
·
·· ·
··
'
,,,
_ · OS fD.dicadores relacionados com- a estagnação, ~ att nl~s~
ní.o com oS retrocesSos da ecohómia brasileira,_são alarmantes.
Ós úLtimQs.d.a.dPs fqrneçid~~-pelo rDStituto de PesQursa EcOnómica Aplicada~ IPEA, órgão da Secretaría-de Planejame-rito,
indicaffi-que o Produto Interno Bruto- J?IB, que representa
o somatório da riqueza nacional, deve ter uma queda de 1.4,
no _período compreendido entie abril e jtlnho do correrite
apo, ~pós ter PJ(do 1.% no. ano de 1?92· .
A décima economia clQ Mundo_,,que_j~_foi a _sétima; -~m
passado. recente, nos últimos tempos tem amargado uma vexatória posição na América, ao colocar-se, no ano passado,
ein vigésinio Segundo lugar no quadro dos resultados econô:wicos,:s_orrie-ll:te Superado- pasmem os senhores- por
Bai'bados, Haiti e Peru- o Tamoso Peru da Odebrecht.
Enquanto o -Chile. ~ Argenti!la e a Venezuela ~ivefam
taxas de crescimento da ordem de 10.e 9%_, respectivamente,
e phíseS como o Pã.n~Jit~. Belize,_ Guüin_a, Uruguai:' ~Costa
Rica e.República Dominicana. alcançaram taxas q~~ y~o de
6.2 a 5%, o Brasil, além de nada cres~er, empobreceu ainda
mais.
Penso que não se pode mais postergãr à retomada do
crescimento. Para tanto, parece-nos que algumas medídas devem ser adotadas pelo Poder Público T-A c_ur_to prazo, entendo
que a geração de emprego_s é imprescindível. a fim de atenuar_
as pressões sociais .e fortalecer .o consu_mo. O P11í~ e~tá à§._
voltas com uma taxa de desemprego correspondente a 6%
da população economicamente_ ativa, necessitando, ainda, gerar cerca de 1.8 a 2 milhões de empregos novos a cada.ano.
E o que vemos é uma estagnação total! O setor público não
apóia, como deveria, o setor privado; não cria condições políticas necessárias; não dá estabili_dade para que inVestimento~
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externos apareçam e criem novos ramos comêrciais e novas
frentes de trabalho neste País, Si"s-. Seriadoris.
- -'
I?~~sa forma,. <;Qmo primeiro passo par·a sai~ do ~t~leirÚ
em que nos encontramos, entendo qu!l deve_ o -Go"veóío agir
de forma a intensificai â Utllíiaçào aê inão~de-obi:iõa· Co'nSüu~
ção de casas populare:s. no 3poio às indústrias voltafia:'i pa~a
o ramo ,de alimentos, vestuário, calçaPo$, mediante a .facilitação de créditos. Ora, são providências que certruilente aU.xf..
liarão no iníCio da retornada do crescimento: reabertura de
frentes de trabalho em obras públicas; recuperação da infra-estru_tura, tais como. estradas, .J?Ontes~ fe;ri6viãS, s_an~ã.me~\0,
e lm~as de _transmissõ~s,. Ta1s obras, além de não exigirf!m
a elaboraç1io de. projetas, e planejamentos "dispendiosos que demandam longos ~criados d~ tempo p~r se restrin&iie~
à recuperação de bens Já constrmdos enseJarão a_ admissão
de grande massa de trabalhadores _ci~e Se aC~a·m 9e~tÍtpregados.
.
Do mes~o modo, de grande utilidade -par~ a· popu.lação,
em g~ral, sena o recrutam:nto e treinamento de pess~as no
atendimento e na prevençao de doenças, especialmente da
cól,era, qu7 vep1 se alastrando velozmente em quase todo o
Pai~. ~6 vemos o G,ove(nO, Federal tpmar alguma providência,
~~· ~em,tdor~s, _e .os Governos Estaduais idem, quando os·
JOrnais.anunctam Os casos,_ alannan~~ ~população.
:
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V. Ex~ .que não sou um Senador rebelde. Sou um Senador
de P.arttdo? sou um h()mem de partido. que procura sempre
seguu a onentação por ele apregoada.
· ·Representando, ontem, o Governador Gilberto Mestri~
nho, numa reunião ·de Governadores do Partido, o Governado~ Jáder Barbalho e eu fomos votos vencidos, mas me
curvei perante a opinião do Partido. Sempre, independente
de ter u~1~ opinião contrária, :acho que devemos apoiar a
governabtlidade do País e também apoiar o Presidente Itamar
~Franco. Todos os comentáriOs que ouvi; desde que chegUei
a- esta Casa, foram no sentido de que Sua Excelência o Presi~
dente Itamar Franco foi um operoso Senador e é um homem
sério., direito e honesto.
'
Nunca disse nada à imprensa, nem em nenhum pronunciamento nes~a Casa-'- o que pode ser .comprovado pelos Anais
___,.a r_espetto do Senhor Presidente da República, mas tenho
re:ebtdo recados. de pessoas ligadas ao Planalto para que tome
cutdado, porque- estou sendo olhado, e os meus interesses
empresariais.correm risco, Caso·não mUde os meus pronunciamentos da tnbuna, ou o meu comportamento no Partido.
Quero dizer _a essas pessoas que não mudarei. Se_for
preciso., eles irão fechar as minhas fábricas, ou irei colocá-las
à venda, m~s não m.e intimidarão. Tenho seis anos pela frente,
e procurarei cumpnr o meu mandato çom._dignidade, colocando-o sempre acima de qualquer inter_esse. financeiro que por~
O Sr. Pedro TeiXeira- Permite-me V. Ex~ um ·aparte?-ventura possa vir a ter no futuro, isto é, se o País tiver um
O SR. GILBERTO MIRANDA _: Conce'do um aparte
futuro económico.
_ _
_
_
ao nobre Senador.
- _Agradeço o aparte de V. Ex~ e quero, mais uma vez
dizer que não existe rebeldia. Existem, sim. posições, e açh~
O Sr. Pedro Teixeira- Nobre Senador Gilberto Miranda,
e espero que. o Presidente Itamar, esse homem que não conhedesde .que V. Ex~ chegou a esta· Casa, terri:.se- notabilizado
ço, e de CUJa seriedade e integridade tanto se ouve fal_ar,
por estUdos profundos, que visam' éolócar o riossO País noS
venha a botar ordem no seu Ministério, venha a criar condições
eixO?, que objetivam atacar as mazelas que impedem noSso'
para que esse Ministério se reúna, cobrando-doS-seuS Ministros
desenvolvimento,-com as conseqüência s-sodais decorrenteS
planos e metas. deixando que s_eus Ministros _escolham seus
de tal omissão. V. Ex~ tem sido- visto pela- imprensa', e até
sub~~dinados, sem loteamentos de '=cargos, para que possa
nos comentários que ouvimos, como unl Senádor" do partido
ef~tn~amen~e. nesse um ano e pouco que testa de seu governo,
que apóia o Governo, um Senador até tiôO co-mo rebelde;
atmg1r aquilo que todos esperamos.
mas nós, que estamos assistindo ao trabalho e não estamos
Continuando, ·Sr. Presidente:
comprometidos com o apoio partidário, como V. Ex~, temos
Essa experiência, diga-se de passagem, tem sido realizada
que louvar essa- sua coragem, essa sua ousadia de colocar
em alguns Estados do Nordeste, e no Ceará apresentou bons
os interesses do País acirria dos eventuais íritetesses- partidá,, .
_ ,
resultados.
rios~. Pó~ coJ?:segúihte~-qUaitdo V. E~ tra:z"temas de tal imporOutr~ maneii'a de se estimular a geração de empregos,
tância, anal.tsando-os em profundidade, como, por exemplo,
sem ~0: ISSO abalar as finanças públicas, é a outorga ou a
o mal planeJamento dos nossos transportes rodoviários e ferro~~~h~çao d.e concessão_ da prestação de serviços públicos à
viários;- que hoje estão realmente sucateados, necessitando
tmctatlva p~vada, mediante a construção de obras e_ equipade recursos muito elevados, V. Ex~ apresenta sugestões e ataca
mentos de mfra--estrutura.
o proble~a no seu cerne. Tenho certeza de que, até o final
·Essas providências, que têm caráter temporário e estirou~
do seu discurso, baseado e calcado em números e fatos reais
lador da retomada do crescimento económico, serão substimuitos elementos servirão para os nossos estudos Inais j)rofun:
tuídas, no tempo· oportuno, pelos investimentos que hão de
dos. De forma que, no momento em que V. Ex• fala de investiprovi; d~ iniciativa privãda nacional e do exterior, após a
mentos no exterior, e que o Estado está amordaçado e de
consctenttzação do _empresariado e do afastamento de qualbraços para!isados, sem incentivar a empresa privada, quando
q_uer ato ou conduta do Governo que venha a colocar em
V. Ex~ traz à baila a necessidade de o Estado sentir que
nsco a segurança e a rentabilidade dos recursos aplicados.
pre~~~ s~ir do_ seu poderio, para realmente injetar ânimo
Portanto, a segunda etapa dessa maratona está condiciona Imctatlva pnvada, e V. Ex• traz soluções e traz caminhos,
nada aos níveis de_ credibilidade do Governo e à estabílidade
nós nos sentimos honrados e nos postamos a latere, para
que V. Ex~ possa, por certo, nos convocar para missões do _ de s~as relações,com os setores produtivos da economia, a
médiO e a longo prazo. Isso implica no planejamento sério
g~ner?· Re_ceba V. E~~ os meus_"parabéns por mais este proriune estável que poderá sofrer e merecer pequenos ajustes e
oamento que traz a esta Casa.
-~certos, mas não poderá deixar de ser seguido nos próximos
anos.
· - ----0 SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Pedro Teixei~· gostaria de agradecer as palavras carinhosas e a compreenO ~osso País deve promover grandes reformulações na
sao de V; Ex• Quando diz que sou visto por a~gumas pessoas
s~a leg.tslação e na ação das autoridades responsáveis pela
ou pela Imprensa como um Senador rebelde, quero diZer a
Administração Pública. Assim, parece-me que se deve promo-
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ver uma revisão profõrida ria legislação trabalhista e trib.u~á_ri-ª•
com vistas à sua simplificaçãõ C à redução dos encargos preví;.
denciários e fiscais, que tanto oneram os meios d~ produção
e muitas vezes deixam de alcançar ganhos de çapital.
A Sr- Júnia Marise - V. Ex~ me permite um _aparte,

nobre Senador?

___

_

____ ,--

0 SR. GILBERTO MIRANDA- É um prazer, nobre
Senadora Junia Marise.
A Sr~ Júnia Marise - Senador Gilberto Miranda, ao
fazer V. Ex\ nesta tarde, da tribuna do Senado, uma radiografia da situação s9cial e _ecpl)ômíca do ~;tosso País, tomando
por base a situação dos demaiS países-·ao-mUD.do, e mesnio
daqueles que se situam ao lado das frontei~as brasileiras. aqui
mesmo na América Latina, na América do Sul, V. Exa aborda,
com muita propriedade, a necessidade de reformas estruturais
profundas neste País. Sem pie enteildi que- a questãO" fundamental - o exercício do poder, da arte de governar, por
parte daqueles que detêm, com todos os·meios·e com todos
os mecanismos, as condições necessárias para iinprin'iir o avanço, o crescimento e o desenvolvimento do nosso País- muitas
vezes se perde naquela política que hoje podemos Chamar
de "política de caridade". Acho que V.

Ex~.

com Uffia aborda-

gem ·profunda, faz um alerta· para que as expectativas _nacionais, que neste anQ de 1993 se colocam diante do Governo
do Presidente Itamar Franco, e certamente-do Congress6- Nãdonàl, que está hoje escrevendo uma nov·a página na história
política e administrativa do nosso ~aí.s, ce_rtamente coincidÇt.m
e se identifiquem cQm essa proposta que-v. Ex• alinhava tão
bem, buscando alertar não somente aire_a___e_oo_nõm.iq~._do Governo, mas sobretudo aqueles que. de uma forma ou de outra,
têm a responsabilidade de participar do desenvolvimento social e económico do nosso País. Todos entefldemos, e nos
parece que é unânime neste País, a neêeSsida4~.- de se colocar
o dedo na ferida dos cartéis e _oligopólios dC~te. País. Não
podemos imaginar U:~ país crescer c Se desenvol~·er, quarido
poucos neste País detém, por exemplo, o poder de definir
os preços de sacos.4_e cimentos. V. Ex~ Gomv empresário.
e agora Senador da República, traz a sua experiência de empresário democrata, que tem a sensibilidade q 1e quer ver
o País Crescer, e pela voz do Senador da República procura
identificar, exatamente_, essas questões e dau.una solução para
que nosso País possa se erguer. ·p-ortanto, nobre Senador Gilberto Miranda, a geração de empregos, neSte País,_ só se dãrá,
quando houver por parte de todos, governo, sociidadé~ principalmente por parte dos grandes empresários, a vontade deCi·
siva de poderem realm&nte estabelecer as reformaS estruturais
e as mudanças que o País deseja. Ao-·curtft)rirrieritar-V. Exa,
pelo seu pronunciamento de grande profundidade, quero deixar registrado também a minha perplexidade diante da declaração de V. E~, e ·que de uma forma ou de outra, tem recebido
recados palacianos- que tentam interceptar o trabalho Cóm
que V. Ex• vem· exerce-ndo neste Senado cm favor do Brasil,
do Amazonas e do povo e me parece que esses- recados não
deveriam ser neste ano de 1993. V. Ex~ detém-o mandato
de Senador da _República, legítimO-, o que Configura cert3mente urna grande preocupação quando V. Ex", ·em todas
as manifestações que tem oferecido a esta Casa e_ ao Brasil,
tem sempre- falado em nome das preocupações que atingem
hoje a Nação brasileira. Por iss.o, nobre Senador, meus cumprimentos a V. Ex•
-

O SR. GILBERTO MIRANDA- Gostaria de agradecer
as palavras de V. Ex~ que só vêm enriquecer-o-meu pronuncia-
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mento na ~arde de hoje, em boa hora, porque sendo V. Ex~
representante de Minas Gerais que já deu grandeS ·valores
na área política e empresarial, neste País_~ e é um dos Estados
br_a_sileiros gerador de grandes ri"que:ias, pois já deu ao Brasil
Juscelino KUb11:schek, homem que trouxe desenvolvimento,
espero que inspire o Presidente Itam-ar FrancO, apesar de
não ter n;;~,scido no seu :ç:stado, mas chegou lá muit<? novo,
ilill- mmett<l de adoção, um novo grande Presidente da República. ,.,--- --Que Sua Excelência, realmente, faça aquilo que todos
esperamos, ou seja, um bom governo de transição. Se Sua
Excelência conseguir fazer um bom governo de transiÇão,
se conseguir fazer a desestatização o mais rápido--poSsível,
se consegUir espantar essas notícias que chegam· pelo jornal
da ''fujimorízação", que hoje escutamos nos ·corredores do
Congresso ...:.....-o- Brasil não éuma_Bolfvia, com todo o re~peíto,
o Brasil não -é uma Guatemala e o Brasil não é o Peru este Congresso e o povo brasileiro, tenho certeza, serão respeitados.
Acho que já foi a hora em Ctue governo, militares ou
qualquer tipo de pessoa fechavam o Congresso.
Tenho certeza de que isso n·ão ·se repetirá e ao menor
indício desse sintoma esta ·casa não estará cdmo no dia de
hoje, com apenas dez ou doze Senadores presentes, mas eStai'á·che~a,_ estará de pé e falará mujto mais alt_o do "q_ue estamos
preseOCianâ.o.
Muito obrigado.
Q Sr. Od_acir _Soares -·Permite-me V. Ex~ um aparte,
IfOhi;e ~~~_adg~_Çijlberto-M1~ãnda?.
O SR. GILBERTO MIRANDA - c um prazer.
-

O Sr. Odacir Soares- Acho que a abordagem _que V.
é inlelrãftiente pe-rtinenfe·-e proCedente. No Biásil
:.....:... hãô. apenas ·a· soéitidãde-, roas também os economistas_ dos
Partidos políticos todos_ são U.nânim_e~ _ew ififmai que
o Brasil precisa realizar uma reforma e·srrutural. O Brasil
precisa, em síntese; uma reformado Estãdo brasileiro. Só
qu_e~ infelizmente, não saímOS dtssq_. O Pr~stdet:tte)ta~ar
Franco, por exemplo, que dispõe de uma opOrtUnidade excep~
cional para fazer ISso, porque chegou ao poder em conseqü~nçia do proc_esso de impedimento âo PreSidente Collor,
portanto não fof eleito, mas herdou o Governo sef!iresponsabilidade e sem compromisso com qualquer corrente política
--deste País, tem todas as condições ~ diria até que houve
esse.momento, porque já o perdeu- de-Ie-aliz.a_r ~-s~_a_çhal]l_a,!ia
-reforma estrutural do Es.t3.do bnlsile}to--: Mas, lamentavelmente, 0 que vemos todos· os dias é o Ministro cdo Planej3mel).to
falar na reforma estrutural, na reforma tributária e na reforma
na .fiscaL O atual Ministro da Fazenda também já assumiu
fa_la!ldO a niesma· coiSã. Já há quase uma "Semanã que estOu
eScUtando- que·s-. Ex~ irá fazer cortes riO o_rçamento. Só_ que
até agora não se sabe onde e em que quantitativOs? Quer
·aiZer, precisamos acabar com essa improvisação. O mal do
~Tasir é O da imptovTsação.-Agora até_ já se fala em dolarização
~a economia. Ora,.:qualquer estu4ioso da política brasileira,
qualquer estudiós_o da política económica internacional e, ma:ts
especificam-ente, qualquer estudioso da política económica da
Aniérica Latina. sabe, ou tem qb_rjgação de saber, e ·s_e- o
diz de maneira diversa, o diz de má-fé, que a situação económica do Brasil não é a mesma da Argentina. O Presidente
Menem e o Seu Ministro da Fazenda não realizaram equiparação entre a moeda argentina e o dólar, sem primeiro realizar
o chamado ajuste fisCal. Não se pode fazer dolarização sem
px~ faz
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na realidade - perdoe-me estar sendo prÕlixo. Senador um prévio ajuste fiscal. Se partimos para a dolarização da
precisamos dar seriedade às nossas intenções e realizá-las.
economia brasileira vamos jogar fora, como fizemos na época
Conforme V. Ex• disse, o Presidente Itamar Franco tem todas
do Plano Cruzado e da-moratória, as -reservas cam.biab do
as condições de realizar a tão decantada, ambicionada e espenosso País. No início desta semana, o Presidente da República
rada reforma estrutural do Estado brasileiro, porque não tem
e o Ministro Fernando Henrique Cardoso foram à Argentina
compromissos com ninguém. Não tem compromissos políticos
para estudar a política económica implantada naquele País,
cuja síntese é a dolarização. Ora, isso, se foSse _verdadt? - _ e não pode deixar deteriorar, não p_o_d~_ jogar fora -:-. çomo
está fazendo - essa credibilidade que _recebeu de graça da
S. Ex• desmentiu essa informação- seria uma atitUde primáNação._ Muito 9brigado.
ria, porque se sabe primeiro que o Brasil representa três argen:tinas, a nossa estrutura industrial representa dez ou vinte arO SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte
gentinas, a situação populacional da Argentina é Completade V._ Ex~ que acresce em muito eSte meu pronunCi<imeilto.
mente diversa da nossa. Mas, basicamente, Senador, quando
Congratulo-me com as suas posições e acredito ter a mesma
o Presidente Menem partiu para a equiparação das duas moe- .visão de V. Ex~ Mas quero dizer-lhe que no início do seu
das o fez depois de realizar um ajuste fiscal naquele país.
aparte V. EX~' disse que o Presidente chegou ao seu cargo
No Brasil não se po-deria fazer isso, uma vez que o -gi'ã.nde
atual sem ser eleito. O Presidente chegou como eu.
problema nosso é cy do ajuste fiscal. Então, veja V. Ex~, o
O Sr. Odacir Soares - Mas eu disse como qualidade,
que quero dizer: está o Ministro Fernando Henrique Cardoso,
não como defeito, Senador.
já há quatro ou cinco dias, e agora também já o Ministro
O SR. GILBERTO MffiANDA -, É a segunda vez que
do Planejamento dizendo que vão realizar cortes no orçamento. A declaração, por si mesma, é inteiramente desnecesvenho a esta Casa como Senador. A primeira. numa vacância
sária. Nem o Presidente I ta mar Franco, nem o Ministro da
do Senador Carlos D Carli, de quem eu era suplente; tive
Fazenda poderão realizar cortes no orçamento, a não ser atraum voto, o meu. Na segunda, comb prilpeiro-suplente do
vés do Congresso Nacional. Na sua visita hoje ao Senado
Senador Amazoninõ Mendes, tive dois. Então, cheguei ao
Federal já mostrou essa dicotomia entre a intenção e o que
Senado há seis' anos e com três votos. Estou tentando trabavai fazer, porque S_. Ex~ afirmou aqui na reunião de líderes
lhar;· tenho vindo todos os dias aqui e trabalhado até a meiaque vai realizar cortes no orçamento. A primeira frase, até
noite. E acredito que o Presidente da República, que teve
a perdôo porque S. Ex~ não é jurista nem advogado - sab_e
muito mais votos do _que eu, está t_rabalhando também.
que não pode realizar cortes no Orçamento pOrque não é
Agora, quando falamos em planejamento, lembro-me de
atribuição sua- mas diz que vai realizá-las. Ao mesmo tempo
que· tive a oportunidade de correr o seu Estado, Rondônia.
- disse - o Governo vai ampliar os seus investimentos na
Lá falta energia, falta estrada, quando chove não há trânsito,
área social. De que maneira, Sr. Senador, são realizados cortes
não há como transportar riquezas, nada.
no Orçamento, se os dois ministérios que mais eXpressão ótça~
Ácho que o Ministro Fernando Henrique Cardoso, antes
mentária têm, São exatamente o Ministério d!i_ Integração Rede falar que vai efetuar cortes, deve examinar mais profundagional e o Ministério do Bem-EstarSocial. Assim, em primeiro
mente as prioridades contidas no Orçamento, porque a Câmálugar, penso que precisamos dar seriedade aos fatos. No.gt!!O
ta ~ o Senado trabalharam exaustivamente, o nosso compado corte orçamentário, o MiniStro precisa saber que não pode
nheiro Senador Mansueto de Lavor passou dias se. debruçando
fazer corte algum. Em segundo lugar, se_ o Çioverno deseja
sobre o projeto, analisando as emendas apresentandas, e nós
contingenciar o Orçamento --e só poderia fazê-lo naquelas
não podemos mais deixar que o Executivo continue com essa
rubricas de caráter voluntário, que representam as chamadas
iilterferêrtcla sobre o Orçamento.
O Ministro Ale.xandre Costa, que faz um trabalho exceptransferências voluntárias da União para Estados e Municfpios
cional, é o Ministro que mais trabalha nessa área no Brasil
-tem que congelar as rubricas. Mas como o Ministro partiU
todo; necessita de recursos, quer atender a todos os segmentos
para uma atitude pública da necessidade da realização de
cortes, ele precisa dizer ao País, claramente, em que montante
dos governos estaduais, senadores, deputados, a todos, mas
esses cortes_serão efetivãmente realizados e em que setores
com falta de recursos não terá condições de gerir aquele Minisvão incidir. Estamos brincando de contenção orçamentária
tério, que é uma porta sempre aberta a todos nós. parlamentares.
e brincando - a expressão é esta mesma - porque cinco
ou seis dias já se passaram e estamos- batendo na mesma
Então, espero que o Governo· se organize._ Como V. Ex~
tecla. Para surpresa minha - não chega a ser tão sutpreencitou, a arrecadação cr~ceu, aproximadamente, 21%. O que
dente a minha constatação -vejo agora, como já vi no com_~
aconteceu, Senador? Fui a pessoa que mais defendeu, desta
ço, o. PSD B ser contra o IPMF. Em dezembro do ano passado,
tribuna, os Ministros da Economia e da _Fa?:enda, nas vezes
o PSDB não considerava necessário o IPMF :_ Qizia que o
em que estiveram nesta Casa. Não sei o nome completo do
imposto não era necessário; bastãva que a U~ião racionaSecretário da Receita Federal, nunca tive um relacionamento
lizasse e profissionalizasse a sua estrutura de arrecadação.
com ele; mas o defendi porque penso que na Receita Federal
não é necessário ser brilhante, mas trabalhador. Brilhantes,
Agora estão votando a toque de caixa, na Câmara dos Depuoperosos, devem ser os técnícos, e a Receita Federal tem
tados, a regulamentação do IPMF. Como agora ó PSDB está
um grupo técnico muito bom e muito competente, mas precisa
no Ministério da Fazenda, o Deputado José Serra _n_~o comparece mais às reuniões na Câmara-dos Deputados para defender
aumentar os seus quadros~
O que fez o Governo Federal? Mandou o Secretário da
a desnecessidade do IPMF, porque a arrecadação real da
Receita - acho que é Dr. Monteiro - para a ru~_. Por
União está aumentando. O próprio Ministério da Fazenda,
logo depois de reajustar o salário dos servidores públicos civis
quê? Será que foi porque a arrecadação cresceu 21%? E uma
e militares, reconheceu, conforme havia dito na imprensa a
pergunta que deixo com o Executivo, para que através do
ex-Ministra Luiza Erundina, que! a arrecadação da União cre?seu Uder. o nosso querido amigo e competente Senador Pedro
Simon, venha a esta tribuna e responda.
. ceu, teve um crescimento real em torno de quase 30%. Então,
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O Sr._ Elcio Alvares--:: V. ExR me permite um âea_tte?
o SR. GILBERTO MI_RANDA _ Ouço_ com:pr·are.r v.

· ····
· .-' '
O Sr. Elcio Alvare!i :..__lniciãlme~te_,_quero pedi! a·maior ·
vênia possível a V. EX\ para poder taritbt;!m esclarecer a1g'uns

x~
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da, ternos que estar atentos. A palavra agora, mais do que
a crítica, é dirigida ao nosso Ministro e_companheiro Fernando

Henrique, com quem estamos solidárioS 'nesta hora; compreensivõS da angústia nacional e•levando ao Governo, toda
vez que- for necessário, uma ·palavr:a, uma crítiCa pantcqu_e
ele se ajuste a essa realidade que Fernando Henrique, hoje,_

pontos do __ aparte do meu nobre Líd~r Qçiacir Soar_es.
de maneira tão singela, de maneira tão simples, nos trouxe.
S. Ex~ falou outra cois·a cfüe nOs tocoU muitd: não estava
Nós todos que te'nlós ásSento nesta Casa,·neste: momento,
peâindo_em nome do Governo·;_:rião ~taVa' pedindo em nome
temos uma preocupação muito grande não só com ·o -quadro
económico, mas com &-quadro político brasileiro. E, hoje
do seu próprio partido, o PSDB, estãva pedindo simplesmente
de manhã, por delegação do nosso LíderMarco_Maciel, comcomo Fernando Henrique Cardoso, nosso companheiro, que
pareci à reunião de-lide'rariça, na qual esteve presente o MiniS. - - tem sobre os ombros 3 grave respollsabilida de conduzir a
tro Fernando Henrique Cardoso, que muito engrandece e
política económica do País. Portanto, nesta horà~ prestando
esses esclarecimentos ao Senador Odacit Soares, e levando
valoriza a Casa, da qUal S. Ex~ é o-riginário. Numa eventua!idade, deixo_u de saíP,;i .~m ponto que sensibilizou a todos:. os m_eU~ cumprimentos a V, __ Ex~, Se_p.ad01: qUberto,Miranda,
que não tomaria qualquer atitude em r~lação ao Qrçam~~tp,
sempre preocupado Com a -problemática econômica, quero
sem uma conversa preliminar com_ Senadores e DepUtados.
reiterar. neste momento, urna palavra de convocação a.tod9s
os nossos companheiros: no monieflto em· que o Ministro PerPorque ele, sendo Senador e Ministro, não poderia admitir
que o Governo tomasse providenc1ãS Sém anuérl.éia- da Casa
nando Henrique Cardoso, ou qualquer outro ministro comparecer a esta Casa, rtã afeição_ao diálogo, como S. Ex~_dentonsLegislativa, que, evidentemente, sacr"ainentou 0 Orçantentó.
Fernando Henrique Cardoso foi mais· aiém; isso ç·ill)portal!te
trou_desde o início.~ nós, Se~~dores, temos Jlll14 pregação eledizer e apregoar, para que chegue também ao conhecimento· mentar_, tanto para com os ri.qssos mandatos_, cor:n.O para com
do Presidente Itairiaf Franco e de todo o Governo,;uma frase, os Estados que repres~{ltamos, de COfi!.parecer _e ali, de viva
que ele cunhou e que considero Iapiêlár: "No niórftentd qUe- voz, dizer para os Ministros de Estado do Prestd~nte;)tamar
estamos vivendo_, nenhum Governo pode governar sem a córa-- Franco que nós também queremos participar· dOs debates,
boraçãO e a particip~Ção do Congresso Brasileiro" .'túnâ:Ó.do · e mais ainda, queremos_colaboi"ar com as soluções em favor
Henrique for enfático n·esse ponto e falou não só com o cabedal
do País.
magnífico que tem de ~omern altame~te prep3:rac1o __ p_?ra a
função pública; ·falou com a sensib!lidade do _Miriisti"O que'
O SR. GILBERTO MIRANDA -Nobre Senador Elcio
vivê todo o panórama· político brasi1effo com iriteDSidade. · Alv~~e.s, agradeço o aparte de V: Ex~. q"ue é opó_~und'e "tamAcreditamos, Sinceramente - e qúero registrar -'-·que -n-ão bém muito ímportanté, pórqí.le vem como·forma de trariqüilizar o moffierito:- V.· EX*, Cóhi.o Vice-Líder- do PFL nesta
foi um compromiSso isolado, não foi uma_ conversa r_estrita
de liderança; váriÓs Senadores estiveianrptesentes: Não hou- Casa, partícip-àu de- fniportãnté reuníãO, 'da qual não tivemos
ve uma voz discordante_sequer qU-e fl:ãO'einpiestasse' à Fein"ah- a bportunidade de participar, 'reunTãó esta ·q-ue 'tt6Uxe·tranqüido Henrique·seu·av:a_l de solidaried4de sua palavra' de comlidade a todos. Fico cont~_nt~~com _os·esçlarecimentos expend.fdOs -poÍ" V. Ex• E- tenliõ a- certeza-, Sellador Elcio Alvares,
preensão. O nosso _Ministro tem uma re'sponsabili.dade muito
de que·esta Casa, a:ssiril ccfrliO-tõdos os Srs. Senadores, indivigrande, e não é_ uma responsabilidade" isolada, não pertence
ao PSDB; essa responsabilidade peiteó.ce a todos nós brasi- dualmente, acima de partidos, estará apOiando 6 Ministro
leiros, que tord~mos- por um-desfechO úivorável ao ú-óveriló · Fe.inánâo Henrique Cai:dçlso, eStafá apoiaftdô o· Presidente
Itamar Franco. ·Gostaria de caracteriz3tísso. ·Tenho marcado
Itamar Franco, sêmpre pela ·govern:abilidade, porque adiDa
uma posição e declarado publicamente a sõtidãríidade- com- do:ióvêmo, ·acima dó partido, e;stâ o País, e to~dos nós temos.
responsabifidade com b País. a governabilidade do Brasil. Mas o exemplo de Fernando
Então, Senador, eriquanto for possível, enquanto houver
Henrique Cardoso, boje- e faço ~ste apárte pata ·esclareCer
luz no fim do túnel, pode ter certeza de que: ~sta_rei sempre
o nobre Líder Odacir Soares - S.· Exa fez queSiiió de dizer
que não modificaria o'orçarnento sem a: aquiesCência, a anUênapOiando. O Senador Femandc.;> Henrique Cardoso, ex-Chancia e a participação do Congresso. -M.as, no meu modo de
Celer, hoje MiriisttcfdaFazenâ~, é um homem corajoso,-porque acredito que para assumir o Ministério da FaZeilda, neste
·sentir, S. Exa gízou· uma frase que precisa ficár milífo- viva
inorrie-rttO, tem que ter coragem. Certa vez,_ as~omei a esta
dentro desta Cas.a e que deve servir" de' é~emplo ao GOverno:
tribuna e cheg1,1ei até com palavras não tão carinh_osas ã falar
"Não se pode hoje, verdade seja dita~ tentar qualquer expeqUe o PSDB ficava em clrna dO mUro, ·ocilSiá-Q- ê&t- que fui
riência ou providência administrafiva-que n~O- tenha o sacramento lustral do Congresso". Portª-nto_._:;enador Gilb~rto Mi- -interpeUtdo pelo Senador M~rio Covas. Ontem, na reunião
do PMDB, e hoje estamos querendo e vamos apo.far.Fernando
randa, suas preocupações são vivas. V,.p.x• tem demonstrado,
na Comissão de Assuntos Econômi~o~,.ser um_homem inteiraffenrique- Cardoso e o PSDB. Nós desefamciÇ<fo PSDB o
qtie há_ de melhor, desejamos ao PSDB, ao seu 'MiniStrq _e
mente identificado com a realidade econômíca do Piís. Mas,
ao grupo de fiõrâveis- que realmente compõe aquele partido,
neste instante, é dever de todos nós Ui-ri gestti de brasilidade,
egresSo's do antigo PMDB, que tenham toda a sorte.
um aceno de esperança. Precisamos tér militá esperança nesta
Se, realmente, Fernando Henrique Cardos tiver sucesso,
fase; o povo está desesperançado. Sentimos cada vez mais
conseguir-colocar nos eixos a econoini3, por-qúe'rfão•se·r·candia classe política, até certo ponto, indifc.rente. Isso não é bom!
O Senado tem de retomar o seu l1:1gar no diálogo político.
dato à Presidência da República: Eu acredito que qualquer
parlameritat honesto, sério, direito, que desenvolva muito
Fernando Henrique Cardoso, hoje, n,a reunião com os Lídebem o se!l papel, e muito-mais o Ministro. da ,Economia,
res, deu a senha exata para que iniciássemos esse debate~
tem todo o direitO de pleitear o cargo. Tenho a. certeza de
No momento em que diz publicamente_, com grande responsaque ficará muito difícil, não só para o PMDB. mas para: qualbilidade, que dormiu Chanceler e acorçlou Ministro-da Fazen-
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quer partido, fazer oposição a Fernando Henrique- Cardoso,
se candidato à Presidência.
O Sr.-Beni Veras --Permite-nie V. Ex~ tirri aparte?
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O Sr. Odacir Soares --Seriedade política como um todo.
O que eslamos-vendo_é que o País está indo à bancarrota.

O Sr. Beni Veras- Olhe;Senador, COm todã. a histófla
que o nosso País acompanhou nos últimos anos, falar em
seriedade é uma questão_-muito del_icada. Acredito que, antes
dor.
de.faliif, fle_v~inos penSâr bem no que houve nos últimos ailos,
O Sr. Beili Venis~ -~~ ·oostarja -ápenaif de lembrar- lfriia
para que não incorramos no risco de sermos imprudentes.
questão que o Senador Odacir Soares levantou, dizendo que
O Sr. Odacir Soares - V. Ex~- dCve eSiar se referindo
o PSDB votou contra o IPMF. Isto não é verdade. O PSDB
a
V.
Ex~ mesmo, porque, quando falo em seriedade, não
votou unanimemente a favor do IPIVfF. Apenas o Deputado
sou imprudente, sou prudente. Quando V. Ex~ faz essa constaJosé Serra levantou restrições e discutiu a- queStão.
tação deve estar se referindo a V. Ex~ mesmo.
O Sr. Odacir Soares - Mas eu nãO citei o Dej)utad.OO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro aos
José Serra, Senador.
Srs. Senadores que o nobre orador vai já concluir_ as suas
O Sr. B·eni Veras- Mas V. Ex~ generalizou, em relação
considerações, porque já excedeu em muito o seu prazo. E
.
.
ao PSDB.
os apartes são proferidos ao orador; não podemos apartear
aqueles que estão aparteando.
O Sr. Odacir Soares - Não, Deputado José Serra, do
PSDB, L!der do PSDB. Presumo que S. Ex'. qüeé Uder,
.ás~. GILB~RTO MIRANDA -Tenho certeza, conhefale pelo Partido na Câmara.
·
cerido nesses quatro m_eses o Senador Odacir Soares, qlie
em nenhum momento, acredito, S. EX~ iria se referir ao PMD-B
O Sr. Beni Veras -Não falou pelo Partido; deu a opinião
como um partido não sério ou menos sériO. TOdos nesta Casa
dele a respeito do IPMF. Mas· não foi acompanhado pelo
sabemos que o PMDB é composto de pessoas sérias, pessoas
Partido, que votou, aqui no Senado Federal, unanimemente
direitas, do mais alto nívd intelectual. Penso ser normal a
a favor do IPMF.
qualquer partido ter mais tempo para pensar, ou eríl alguns
O Sr. Odacir Soares -=-EStOU diZendõ na Câm'ara dos
momentos ter um vacilo aqui, um vacilo ali; não vai nenhuma
Deputados.
depreciação, nenhuma crítica. O partidO -mªiOf Ou o partidO-trieiior tein~ às_vezes,· problema de" enterldimCnto. As pessoas
O Sr. Beni Veras- Bom. fic3 então repostá-ã q-uestão.
mais dotadas; mais COIT).pe~entes, mais iritelectualizadas têm
Na Câmara, também, a Bancada do PSDB votou a favor
do IPMF. Outra questão que queria leVantar- é a Seguinte: . m~iS~di.fíCUldades para realmente se entenderem. Não é nada
jocoso, Senador Beni Veras, acho que· é normal. O níeu P3r- ·
o Senador Odacir Só"ai'es realçou muito a queStão da serietido atravessa uma fase difícil, o nosso Presidente renunciou.
dade. Creio que nenhum de nós_ é dono do patrimônio da
seriedade. Entretanto, penso que o nOsso Partido -tem um
o Senador Fogaça est~ ocolocando-o em _ordem, está conduzindo-o muito bem._ Então, penso _que- isso_é normal. Todos
comportamento ético, e aqui no- Parlamento. tem dado provas
sobejas de que é um Partido que respeita as-itonnas e Procura
nós~ dã Casa, eu prindpalinente, 3dmiramos o seu trabalho
na Cpmissão Mista da qual participei em São Pauló, na segun~
dar ao País o seu melhor caminho. Sirito-me, co"mo membro
da-feira, na FIESP. referente ao probleitÜl. das diferenças- redo PSDB, muito à vontade para discutir essa questâ-o. pOrque
gionais. EStou certo d_e que os senadores que compõem o
realmente não tenho condições de assumir a postura de uma
pessoa menos séria, ou maís séri3 -do que qualquer outra;
PSDB são do mais alto nível. Não acredito que o Senador
Odacir Soares, em momento algum, quis depreciãr nenhum
mas penso que o nosso compor.tamento é um -compurtamento
senador.
ético. Temos. aqui, dado provas sobejas a todos os nossos
companheiros. Julgar que possa ser menos-ético. menos sério,
-O Sr. Beni Ver"as -Acredito, Senador Gilberto Miranda,
creio ser uín jl,ll_gamento um pouco precipitado.
que só se deve censurar alguém quando essa pessoa tem um
comportamento censurável._ Não_ se deve fazer juízo de valor
O Sr. Odacir Soares - Quem está fazendo esse julgabaseado em possibilidades ou hipóteses.
mento_ é V. Ex• V. E~ devia estar pensando em outra coisa
quando deu o_ aparte, não ·devia estar atento. Eu disse do
O Sr. Mauro Benevides- Perrnite~me V. Ex~ um aparte,
governo_ como um todo, e do PSDB também, que hoje controla
nobre Senador Gilberto Miranda?
o Governo.
O SR. GfLBERTO MIRANDA- É um pr-aier, meu
O Sr. Benj Veras - Recebo os conselhos de V. Ex~ Com
Líder.

O SR. GILBERTO MIRANDA -

Pois não, nobre Sena-·

seriedade~

O Sr. Odacir Soare~·.::_ Não estou dando conselho, estou
falando no Senado como Senador, Senador Beni"Veras, do
mesmo modo_ que V. Ex~ pode falar.
O Sr. -BeDi Veras- A seriedade não é patrimônio de
V. Ex'
O Sr. Odacir Soares- O meu aparte não retira a ·coriipetência de V. Ex'
O Sr. Beni Veras - Não é essa a questão. A questão
a que me refiro é que V. Ex\ quando diz que é preciso seriedade, ao se referir à posição do Ministro Fernando Henrique
Cardoso, pressupõe um comportamento pouco sério~

O Sr. Mauro Benevides - Senador Gilberto Miranda,
a esta altura do pronunciamento de V. Ex~ e limitado pela
imposição regimental, que, praticamente, anuncia o final da
sua presença na tribuna, desejo corroborar apartes de outros
corilpanheiros que me antecederam e também intervieram
no seu discurso para destacar que a presença, hoje, do Ministro
Fernando Henrique Cardoso representou, _sem dúvida, um
ponto alto no relacionamento entre Executivo e Legislativo.
Para nós, que estivemos hoje no gabinete da Presidência da
Casa,_escutar uma manifestação clara- e transparente do Minis~
tro de que considera fundamental esse diálogo estabelecido
com a sociedade para a busca daquelas soluçõ_es de_sejadas
para o País, o conta to com os Parlamentares, com o Congresso
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brasileiro; não há dúvida. de que é uma prax-e que.-se instala
de forma salutar aqui nesta Casa. É o próprio Ministro que
sai do seu gabinete e vem diaJogar conosco, Senadort}S e~Depu
tados. Entendo que isso ficou c1aro,--_c;m L~rmq~ de ~~DB,
nas sucessivas reuniões que fizemos ontem. TemoS rialmimte
compromisso cotri a gbVem"abilidade do •_País e janiajS íríainos

criar e~bargos ou percalçoS de qualquer natureza ao esforço
do Presidente para- a uftfap'aSsagem

dessa quadra diversa que
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da Educação não for do PMDB? Não há problema. O Presi- dente da República é o __ nosso chef~.- o nosso mandatário,
cabendo a Sua Excelência as críticas e o b_ônus do suces.so.
____ ·o. nos_so Partido, o Partido de Benf Veras;· de OnOfre
Quinãn e de tud.o.s os_ que ·e_stão. nes'ta Casa, Vai ajiolá-lo?
e V. Ex~s não verão a minha pessoa subir a esta tribuna enquanto não sinta que haja um desgoverno _ctitiC:if o govenl.o. Mas,
caso isso aconteça, caso o Governo n~o atinja_su_as metas
e não se preocupe com o desemprego, com o crescimento, ·
que foi a palavra de ordem de Fernando Henrique Cardoso,
subirei a esta tribuna. Pode _ser O.aq ui a uma semana, duas
ou três, e espero,' e-tenho .certeza que todos aqueles do meu
· Partido subirão também, não para criticar, mas para tentar
mostrar os_ nov_o~ rumo~ que _o Governo deve tomar.
. . Todos nós temos o· compromisso de fazer com-"qú.e este
Governo chegue ao fim, pois este é .um Gpverno de transição
e como tal devemos tratá-lo, mas com. todo o respeito.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que será difícil
terminar_ o meu discurso, pois ainda tenho oito páginas que
-encaminharei para leitura e v.oltare.i~ na pr6_Ximã semana, dan_do seqüência, porqUe será_ vital es$a pesquis& minha e da
· minha assessoria.
· _. O Sr. Odaclr Soare~.:..__ )?ermite-~~ y. E~- ~m ap~r~e?.
OSR. GILBERTO MIRANDA- Para concluir, concedo
o aparte a~ nobre Séna!:i9i- Qcia~Ír.$e:ai-és~ -- ··

estamos· vivenciando no .País. Acred!tO'-q!Je, se o· Ministro
Fernando Henrique Cardoso tiver o nosso apoio <;lesinteress3do para· que pOssá.' reàlmente viabilizar suas metas econômicas, e consigclmOS chegar· à retomada dO desenvolvimento,
não há dúvida de que"õ Coôgressõ brasileiro terá dado uma
prova inequíVoca da imensa responsâDifidade doS seus· intégrantes, propiciando ao Poder ExecutiVo'aqueles instrUmentOs
legaiS ad~quados- para· que realmente Cheguemos ao que .é
o desejo de todos: a iedução gradual das taxas inflacia"nárias
e exatamente o advento de um_a fase màtcádamenfe" de-seiiVólVirrie'Iitista: que pOssibilite o sqrgimen.to'-de Õportu~!-idades de
~mprego para absorção da mão-de-obr~ trabalhadora brasileira·. Essa foi ·a nOSsa pbsiÇão definida muito claramente· nas
re.uniões internas_ d6 PMDB e hoje, 'riu.nia' breve ihtervertção
que fiz durante a visita dõ Ministro Feffiàfldo Henriéj_üê Cà.tdoso, deixei ieãlmente como ponto de vis'tà; acredito que'l)r'á.fitamente unânime daqueles que compõem--a riossa representação
nestaCàsa. Portailto, ·saüdo a presença ~de V. Ex~ n3. tribuna
exatamente com este destaque que enfatiZo no'Vaniehté agora,
'O_ Si-. Odacir Soares -_Senador Gilberto Miranda, é
.que foi a presença- do Ministro Femand_o__ Henrique Cardoso
claro que o Congresso Nacional, e o Senado Federal, pãrticuem um momento significativo do relaçionamento entre o Polarmente, sente-se valorizado, engrandecido quandO é vjsitado
der Legislativo e o Poder Executiv~:no. ~aís.
por-úin -Ministro de Estado e rriuito maís· por um Ministro
O Sr- Ódacir Soares -~Permite-me V. Ex• um aparte - ·que, ao 'mesmo tempo, é Senador da Repúblíca e- nosso colega.
··Agora, transformar isso ·num fato inusitado nã política brasiem seiuida, Senadoi?
- '
' · -leíra tambéffi já é demais. Só o Ministro Eliseit Resende e_steve
nO SenadO, por iniciativa própriá e pór convoç~_ção, um3s
O SR. GILBERTO MIRASDA - Tão logo responda
ao Senador Mauro Benevides, sérá Utfi--prãzer, se- O· noss_o ' trêS ·o·u quatro vezes, aléin das visitas qUe fazia a gabinetes
· âe senadores. _ A meu ver, esse -é _um fa_to_ corriqueiro, náo
P!esídente assim-ri permitir.
·
· estuu· vendo_ que praxe, que novidade é- essa que se criou.
O !)r. Odacir Soares - 0 Preside[\te ~um espírito' màgnâQuando me referi, iníçialmente, à questão dos cortes n_o Orçanimo,
meU to, o que qUis dizer, evidentemente, é que o Ministro
O SR- GILBERTO MIRANDA --'Senador Mauro Beneque é Senador não pode estar se dando ao lux,o de diz~t:
vides, meu carinhoso Líder, sem dúvida alguma, em prinleiro
-âq'Uilo qüe não lhe compete fazer. Queln_elilniila ~S r~J,bricas
lugar, está a govemabilídade do País~"Oriten1 vi '"êorno V. ' ·ârÇ8:IDéiltátiàS;rtatutalmente, é o:_Poder Exe_cutiv9,__ que_encaEx~, na reunião" dos Governadores e Líderes do PMD B, defen·minhà ess·as elimiriaçõeS ao Poder Legislativo,? qual as 3prova
deu a governabilidade do País e o apoio do nósscr Partido
e. c;le~o)VC:. áq POder Exectitív:o,_9j.te as sanciOn~CMuito_bern.
ao Governo. Em nenhum momento, nas mais de quatro horas
O que quero diZer é isto: devemos acabar com á frase: ''Temos
qUe faZer". É necessário o congelamento? Que seja-feito o_
de reunião, V. Ex• deixou de formut~r; de interrrie~ar, de
exprilriir a vontade de apoiar que todos."deveríamos ter. - .. cong~~ame.n~? e diga-se onde isso vai ocorrer claramente. Não
Fico tranqüilo após o Senador Elcio_ Alvares anunciar
é prec!so fa~ermfstério êm torno disso, porque nãd é pt6prió
dos tempos mOdernos que esta-mos vivendo. Po( Outro lado,
a reunião- dos Líderes, e V. Ex.~ vir a.t)Stã. Casa completar.
Tenho certeza de que, se depender do PMDB, o Senador
outro pOnto com o qual não concordo e vem-~se· tornando
Fernando Henrique Cardoso, hoje Ministro, terá-o apoio inrotineiro nOs discursos, nas entrevist~s, é essâ ·qu·estão da
goVeri1abilidade. O Brasil não tem ptõblema- nerihuin -com
condicional desse Partido. E quando digo incondicional, quero
afirmar que essa é a palavra da nossa .Liderança, do nos~o
a govel'11abilidade. O Presidente Itamar _Franco tOmou -posse
em um dos momentos mais graveS da História dO' Brasil, ePresidente, dos nossos Membros, e sig_nifica sem Condições.
O PMDB não quer e não pede Ministério, o PMDB não
não teve nenhum problema em assumir o lugar âO Presidente
Collor. O Presidente Itamar assumiu, fez uma reforma admivai ratificá.r os atuais MinistroS; o PMDB vai apoiar o Presi~
riiStràtiva profunda, eliminou MinistérioS, criou novos Minisdente Itamar Franco incondicionalmente. Faço essa ressalva
térios, criou novos cargos, e a sociedade brasileira toda aceitou
porque, muitas vezes, ''incondicionalmente'' quer dizer incluídas condições de um lado e de outro. ·Deixo bem claro que
isso com absoluta normalidade. Nós, aqui no Congresso, e
o PMDB não é, como alguns dizem, um partido fisiológico, - eu, particularmente, gue votei favoravelmente- á todas proque quer ministérios, que quer· a Ag-ricultura. 'Ponto de ordem
postas que o Governo Itamar Franco encaminhou ao Congresso. Ao contrário dessa minha postura-. hoUve membros
final da nossa reunião: e se o Presidente não nos der o Ministério da AgriCultura? Não há problema. E se o Ministério
do PSDB e do PMDB- partidos que estão mais alojados
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no Governo ..:...._ que votaram Contra. Não crid nenhum tipo
de obstáculo à aprovação das matérias de interesse do Presi-

dente Itamar Frànco. O. Brasil não vive crise de governabilidade. Este País precisa- isso sim~-· ser-administrado;
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite- V .. E~ urii
aparte?
. O SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço, com prazer,
o·ap·arte de V. Ex•-

fatos devem acontecer; programas carecem ser explicitados
O Sr. Cid $abóia 4e Carvalh9-:- Eu gos}_ãria de d!sCçn:dar
e implementados.- Não há, portanto, govemabilidade em jogo!
Os militares não se estão- articulando para dar golpe algum. apenas de uma expressão utilizad-a Po.r 'V. EX~ em seu dis-curso;
Não há "fujimorização", não há nada disso! As iristitUições - apoiO incoildicional. Esse palavra tem um sentido duvidoso
estão exercitando suas competências i::om absoluta normali- e poderia parecer que se tratava daqueh~ apoio inconseqüe"n"té,
dade. O que há de haver- repito- é administração. Quem aquele apoio que".nada observa. S_ei que V._ Ex• quis dizer
detém a atribuição constitucional de governar· deve fazê-lo, que o PMDB apoiaria sem cõntraparliêla; sem ofertã deVoludefendendo projetas, concretizando programas. Espera-se tória, sem cargos, sem indicações, pO-riafl.to, sem clávsula ne~
que o GovernO saiba manter um Ministério efetivo pelo menos _nhumél:, uma vez que o apoio seria patriótico, cívico, em pror
por 3 ou 4 meses. Já estamos com o quarto Ministro da Fazen~ do País. Todavia, ..como V. Ex~ usou o advérbioincondicio~
da, com o terceiro· Ministro ·do Planejamento. A imprensa nalmente, faço esse registro. Nuncá gostei clãs cois·as inCoitOí~
noticia hoje que· o plano Eliseu Resende já não serve mais, cionais e nem gostaria que -o meu Part~40 fosSe inc0ôQiêíoli3J.
que possivelmente teremos novas orientações. ISso é ate ad~ Ser inco!ldicional é_ déi?'ar de_ ohservái os fatos que Podem
levar a mudanças de posição.- Acredito que o PMDB poderá
missfVel, desde que seja urgente. Tirar o· Brasil do fundo
do poço é o·-que todos queremos. Quando falei em seriedade, mudar a sua posição_ se esse Gov.e-rno- tOmar algum caminho
não me referi à possibilidade de o PSDB não ser um partido antipopular, fascista., indevido, anti-social, algum ·cam'inho
que, na verdade, não tem vinculação com a f~_gura 5io Presisério~ Ao COntrário, ·reconheço que o PSDB é constituído
por pessoas sérias dentre as quais destaco o Senador- Beni dente Itamar Franco. Trata~se de Preocupação de todo e qualV eras com quem tenho o_ privilégio çle manter um relaciona- quer partido demo_.crático, como é o nosso_ Partido, o PMDB.
mento pessoal e fraterno. Reportei-me à seriedade do País, Emhora eu tenha éritendido a conotação do que falou V.
das políticas a serem implementadas~ repo~rtei-me à esperança Ex~, faço essa observação para que não haja uma aproveitade que as coisas não Sejã.m· feitas êôrii ·demagogia. FeitãS-essaS mento indevido de~s~ _advérbio malditO que desgraçadamente
observações·, gostaria que o Senador Beni V eras considerasse chegouc à boca de V., ç:~·
que em nenhum momento pretendi fazer insinuaç5esao~séü
O SR. GILBERTO MlRANDA -- Nobre Senador (';id .
Partido, constituído pot pessoas honradas, intelectualmente Sab6ia de Carvalho, talvez eu náo tenha, quando pronunciei
importantes, sérias: Aliás, louvo a posição assllinida pelo
a palavra incondicional, dito o que nóS, do PMDB, ertten~
PSDR que, tendo finalmente saído "de cima do muro:·, ç:Qnta demos por incondicional. Quero que saiba V. Ex\ um dos
com cinco Ministros no Governo" e é 'responsável pela forrou~ melhores oradores desta Casa, um erudito, um culto, que
lação da política económica, da política financeira, ·aa politica eu havia explicado que o PMDB_ seria iri.Condicional para o
monetária e da política tributária. Portanto, o Senador Beni que é certo, para o que é bom, para o que é direito, para:
V eras não _se deve aborrecer pelo fato de ter presumido que
o que .é correto. O PMDB - acredito que _os outros partido~
eu pretendia atingir o seu Partido. Não o fiz, repito."'AO-Contrátambém- n~o daria_ apoio inç_ondicio~al a ql!alq~er propOSta,
rio, desejo aos tucanos sucesso na formulação da política eco~ a qu_l!lguer. programa_.
nómica do Governo, o que propordonará crescimento e pro~
Repito: o inCondicional do PMDB signifiCa S'ein tcfrldições
gresso ao BrasiL
no que é direito, sem condições para cargos, sem condições
de ratificar ministro:Tenho certeza que o meu Líder corrobora
O SR. GILBERTO MIRANDA ,-Senador Odacir Soares,
totalmente com estas palavras: o PMDB não é um partido
V. Ex~ _tem razão quãrtdo diz que precisamos de administração,
fisiológico, não está atrás de cargo nes~e Ooverno, nem no
de crerenciamento. O PSDB - a meu ver"..:....._ hão tem cirico
anterior. O PMDB procura, sim, dar condições para que este
Mir~isti-os(tem um Primf:iró·Miriisfro e qUatro MfriiStio-s~
Governo de transição chegue ao fim.
Ci-eiO que é muito importante que· o Mlnistro _Fernando
O Sr. Elcio Alvares- V. Ex~ me permite um aparte?
Henrique Cardoso não venha a esta Casa-nos próximos trinta
dias. Deveríamos proporcionar Uma: trégüà para CJ.úe S. Ex•,
O SR- GlLBERTO MIRANDA - Ou~o com pra.Zer V.
não sendo um home_m_ çla área económica, deve_ inteirar-se Ex•
dos problemas do seu Ministério~· COnclUir su_a- equipe.
- O Sr. E leio Alvares- Senador Gilberto Miranda, retorno
Não devemos, portanto, trazê-lo à C.omlssão de Econopelo brilhantismo dos apartes e pelas intervenções, _que estão
mia~ ao ·.Pleuát:i.o desta C~sa;_ vamos dar te!JlpO para que S.
enriquecendo o-seu discurso. Ouvi atentamente as palavras
Ex~ reúna sua equipe, para que defina planos, para que descar~
te, se for o caso, o Plano Eliseu, que se chamará, co~ certeza, do Senador Mauro Benevides. No momento em que o Senador
Odacir Soares insíste na crítica aO Ministro Fernando Henri~
chamar-Se Plano Fernando Henrique. É imprescindível que,
independente de partidos, nos comprometamos em não cpnvo- que Cardoso, no que tange ao problema orçamentário car o Ministro por enquanto. Afinal, todos sabemos que Minis-. devo dizer que sou do PFL, não sou do PSDB, e meu Partido
não tomou uma posição oficial; mesmo por que, um de seus
troque vem à esta Casa mais-de duas vezes tem um_só_ destiná:
elementos mais brilhantes, que é o meu Líder Odacir Soares,
rual
já corii-eça ã toinar postura de oposição. Todos_ os pronuncia~
É certo que, dando tempo ao Ministro, a imprensa, que
mentes do Líder Odacir Soares, a partir de uns dias para
sai à procura de novidades, sai à busca de fatos, ficará preocu· cá, com o brilhantlsrito e a intens"idade da sua particípação,
pada. Por outro lado, vai ocupar~se em encontrar novos cami-· timbram uma crítica ao Governo Itamar Franco. Mas, nesse
nhos. novas reportagens, até novas sugestões para oferecer
caso do Ministro Fernando Henrique Cardoso, não podemos
a Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.____ _
deixar de registrar, sob pena de sermos faltosos ao momento
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que vivemos hoje de manhã, que foi grandioSo para a- Casa,
e fazer o registro, até, do gesto de humildade do Ministro.
S. Ex~ veiO ao seio Qa sua Ça:sa e pediu, com a maior tranqüilidade, que seus colegas lhe dessem um apoio pessoã.l, não
pediu o apoio partidário. E reiterou- é irilp0rt3nte· declarar
-que jamais tomará__qualquer medida, no que tange ao Orçamento, sem a audiência daqueles que representam a CasaCongressual. Acho que aí reside talvez o ponto fundamental,
o nó górdio dessa questão, que está se é:st~.iídendo, realmente,
que é a falta de diálogo que temos presenciãdo até o momento.
O MiníStro Fernando Henrique Cardoso reiterou ..;.... e isso
precisa Ser proclamado -que nenhum governo pode pensar
em governar, a partir de agora, sem o apoio do Congr_esso.
Acho que a crítica é válída, o discurso Caridente do "Sehá.dor
Odacir Soares é um coiriponente-im.portante para diriniiimõs'
as dúvidas em relação ao GoVe.mo. AgOra; VamoS~ evidentemente, dar um crédito de confiança, Pórquf: o MiniStro Fernando Henrique Cardoso leva, no bojo de sua indicação, as
esperanças do povo brasileiro e a reação em totno da sua
nomeação. Foi uma reáÇáo'altamente favor,ável. Então, gostaria também de adentrar um_ pouco mais -o aparte --permita-me, Senador.
O SR. GILBERTO MIRANDA- É um prazer, Senador
Elcio Alvares.
O Sr. Elcio Alvares - O Senador Qdacir S.oares. t~m
uma opinião a respeito da govemabilidade. Lembro-ffie bem
do primeiro Senador que levantou a tese -da govemabilidade,
que fOi ó Senador Mauro Benevides, num pronunciamento
da mais alta importância, que repercUtiu bastante na imprensa,
quando S. EX" alertava, após o episódio Fetilando Collor de
Mello, que todos deveríamos nos conscientizar-que-tim presidente não sai, através de um prOcesso de impeachment,sem
conseqüéncias. E no -mom·ento em que õ Presidente Fernando
Collor de Mello deixava a Presidência~ afrã~és ~~um prócess_o
legítimo de impeachment, era preciso que--cultivássemos a
governabilidade. Govemabilidade não quer dizer, de maneira
nenhuma, que o Pafs está -na "imitíência 'do caos ou-de um
golpe. Governabilidade significa dar coridições ao Gove:rno
para que possa governar. E nós repreSeilt'alri.õSTsso nà--gc:rve-r~
nabilidade. Se o Presidente Itamar Fran·co -tiver minõrià itã.S
Cã.Sas Legislativas, o Governo vai encontraiserias dificUldades
para faZer suas propostas sociais e ecóllQ@icaS·: Governabilidade é isso que Fernáildo Henrique Cardoso falou hoje,
fazendo um apelo direto a cada Senado.r. para que o ajude
nessa missão, porque, se não dermos esse apoio -não através
de legendas partidáriaS -ou da negociação de Ministérios, mas
com a compreensão de cada Senador, no -sentido de que ó
País realmente merece a nossa estima, a mais alta estima,
dentro deste gesto de solidariedade -será impossível governar. Portanto, neste momento, é nosso dever.--- principalmente dos Senadores que estiveram presentes à reunião, que
não foi somente de Lideranças, é importa_!it~ ressaltar; todos_
os Srs. Senadores foram convocados, porque foi uma conve-rsa
aberta, franca, de companheiros e amigos~ apoiar o Goyer~
Senador Gilberto Miranda, vamos regis~rª'r, neste instante,
com toda ênfase, o gesto· do Ministro Fernando Henrique
Cardoso. E, até CertO põntO, eu diria: vamOs lhe dar permanentemente a solidariedade, para que não ·esmoreça, em tempo nenhum. S. Ex~ precisa do alento- .da nossa palavra; S.
Ex~ precisa do apoio da nossa oratór_ia para não se sentir
um homem sozinho, dentro dessa grave responsabilidade de
conduzir o processo económico brasileiro. Portanto, Senador
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Gilberto Miranda, diria que V. Ex~ foi muito feliz no momento
em _que trouxe esse tema para o Plenário, permitindo, assim,
que Se abrisse um leque gigantescO rio -ôebate desses aspectos,
que são fundamentais; para que possamos desatar o nó político
do -diálogo que toâos proclamamos. Agradeço mais um vez
a -v. Ex~ e reitero~ de público, a necessidade da participação
do Senador Odacir Soares, na veemência da sua crítica, porque
o processo democrático só se realiza através do contraditório.
Muito obrigado.
O SR .. GILBERTO .MIRANDA - Ag-radeço o aparte
cteV. E:ta, nobre Senador Elcio Alvares. E gostaria de, mais
utna vez, deixar bem claro que é muito importante tanto para
nós, do PMDB, como para todos os Partid.os que compõem
eSta Cãsá., que V. Exas levem as suas Bancadas a necessidade
que temos em apoiar Fernando Henrique Cardoso, dando
ao Ministro, no mínimo", 30 dias de prazo para que S. E~.
junto com a sua equipe, analise o Orçamento, estabeleça metas, estabeleça prioridades. Tenho para mim que, nesse período de 30 dias, não devemos convocar, de forma irresponsável,
o· MiniStro Fernando Henrique Cardoso para vir à tribuna
desta Casa, cobrando-lhe soluções mágicas para os problemas
económicos do País. Vamos dãr tempo ao Ministro, vamos
apOiá-lo e esperar que S. Ex~ acerte. Caso o Ministro acerte,
com certeza, sem dúvida nenhuma, será o engrandecimento
do PSDB, o que acho muito importante, porque o engrandecimento do PSDB. que é uma pequena semente que veio
do PMDB, com grandes valores, somente fará com. que a
classe política seja mais compreendida, seja acrescida, seja
mais valorizada. Então, acho muito importante dar prazo ao_
Ministro; e vamoS Vet Se tôdos nós con$eguimqs, independentemente de partido, dar prazo, também, ao Presidente da
República.
O Sr. Mário Co.vas- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA dor Mário Covas._

Pois não, nobre Sena-

O SI-. Mário CoVas .....:::-Obrigã.do, Seriador. Por causa
de problemas pessoais, não tenho _tido a honra _o· privilégio
de assistir por inteiro ~os profii.Hlciamentos de V. Ex\ este
e os _a_pteriormen~e feitçs. Em Várias opõl"Ttiilidades fui, indu-:
sty~~ procurar o discurso __ a posteriori, para dele poder tomar
conhecjll,lento. Ainda ~ma vez, che_go atrasado hoje, neste
p~enário, sem a possibilidade, portanto, de- diaÍogar coin V.
Ex~. como gostaria de fazê-lo. Ouvi apenaS aS' últimas p3lavras
de V. Ex•; quando, no meu gabinete, ouvi que V. Ex~ falava
sobre o tema, VÍ!fl para o plenário, mas, infelizmente, já apanho o seu _discurso, até onde posso sentir, na sua exaltação
fin~l-, pe __ qualquer maneira, queria di~er a V. Ex~ que nos
honra, a todos nós, do PSDB, que uma Voz abalizada, de
um Partido co-irmão, como o PMDB; traga hoje a sua contri-_
buição para o .sucesso, no exercício do Ministério da Fazenda,
do _Ministro Fernªndo Henrique Cardoso. O_ Ministro Fernan~
do Henrique Cardoso não -é um Miriistro do PSDB. -.Melhor
dizendo, _() Ministro Ferl)ando Henriq~e Cardoso é alguém
que, pertencendo aos quadros do PSDB, ocupa, hoje, o Ministé-riO da--Fazenda, e só terá oportunidade de ter sucessO na
medida em que seja o Ministro de todos os partidos que
apóiam o Governo; na medida em que seja o Ministro do
Governo Itamar e na medida em que tenha, de todos os partidos que compõem essa aliança que sustenta o GoVerno, oestimulo e o apoio necessário para as dificuldades que o Pafs
enfrenta, e que vai coittinuar enfrentando- espero que por
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um prazo limitado; todos nós temos absolutaconsciéncia disso_.
O Partido tem absoluta consciência de que, tendo alguém
pertencente aos seus quadros no Ministério, se outras razões
não tivesse, terá do Partido todo- empenho no sentido de
lhe dar cobertura. Mas o Partido tem consciência de que tem
um Mini5;tro ·ctos seus quadros nc Ministério e, por outro
lado, que não tem a propriedade do Ministério. Esse é um
fato óbvio. Vale, quero crer, até, para todos os Ministros;
vale para qualquer Ministro no regime presidencialista. Mas,
nas atuais circunstâncias e sob o império da necessidade que
este País tem de um enorme esforço comum para enfrentar
os problemas, isso ~inda se torna m~is afirmativo. D.e _forma
que fico muito honrado e, evidentemente, não faço este agradecimento pelo Ministro. V~. Ex~ pertence a um Pa~tidO que~
como o meu, tem o Ministério da Fazenda, tem no Ministério
um instrumento para que, afinal, esta aliança, que hoje suste'n~
ta o Governo Itamar Franco, possa oferecer ao País um horizonte e um futuro melhor. Lógico, o Ministro pertence aos
quadros do PSDB, mas S. Ex~ é hoje uma ferramenta à disposição de todos. O PSDB não está preocupado com o seu
sucesso em função das repercussões que isso traga ao Partido;
o PSDB está preocupado, como todos nós estamos, que o
seu sucesso seja o suces~Q do Pªís _e 4o Gov~rno, que apoiamos
em comum, e, afinal, o resgate da auto-estima de cada biãsileiro. Isso não será uma tarefa do Ministro da Fazenda, ina~
do Governo e de cada um de nós. E só será possível se_ cada
um tiver essa consciência-. O PSDB está absolutamente consciente disso. Digo isso, Sr. Senador, porque s_ou _candidato
a governador do meu Estado, e me perguntam norffialmente:
será vantajoso o Partido de V. Ex~ ter um MinistrO dã. ·Fazenda
numa circunstância dessa? Não po~so deixar de afirmar que_,
neste instante, a minha aspiração de natureza eleitoral não
pode ser colocada acima de alguma coisa ·que possa significar
o atraso, o retrocesso deste País ou da busca de um futuro
melhor. Nós todos temos muita consciêricia disso. Esfamos,
como um Partido, absolutamente solidários com o Ministro,
para caminhar com S. Ex1' contra as diffculdãdCs. Mas, sem
dúvida alguma, os sucessos serão· possíveis se forem socíali~
zados com todos os Partidos que compõem essa aliança. O
MiniSüó Fernando Henrique Cardoso é um homem filiado
ao PSDB; o MiniStrõ Fernando Henrique Cardoso é um homem que vai ocupar o MiniSühiõ- em· Ii.mÇ30 de todos os
Partidos que apóiam o Gõvei-no, como delegação desses Partidos, e cujo sucesso só será possíVel na medida em que esse
apoio'exi"stá de forma permanente. Ao ouvi-lo e, sobretudo,
ao ouvir o seu apelo, o seu chamado, a ·sua convocação a
cada um de nós para que ofereça o potencial da sua responsabilidade e da sua capacidade de articulação polífiCa- em bene~
fício da tarefa de governo na linha do Minfstéfío da fa_~enda,
fico ptofuiidamente grato pelo que issê:)Trriplica- na relação
de cada um de nós com o Ministro, mas pelo que isso implica,
sobretud9, de dimensão política que cada um desses Partidos
coloca -~m relação ao futuro do País. Receba, portanto, os
nossos agradecimentos por essa_ postura que, afirial, sobre
ser a de V. Ex\ representa a conduta de um Partido que
nunca negou esse tipo de atuação.

O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Mário Covas,
é um prazer receber o seu aparte e, muitas vezes, V.

Ex~

tem--pensa-Ele -qt~e-sou--Gpos-içãe-em -que--sou eont-ra ~-PSDB.
Em nenhum momento. O PSDB é cc-irmão do PMDB. V.
Exa, um grande Senador, foi um grande Prefeito da cidade
de São Paulo, onde reside. Acompanhei a sua administração
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de. homem sério, direito, que tem honrado, valorizado o seu
Partido.
·
Quero dizer a V. Ex~ que Feinando Henrique, neste momento,_ não é Ministro da Fazenda - como diss.e V. Exa
- é Ministro de todos nós, brasileiros. Devemos fazer absolutamente tudo pará não termos um quinto Ministro da Fazenda;
é responsabilidade nossa. o··sucessá- de Fernando Henrique
é o sucesso do poVo brasileirO, dO'~enado Federal, pois ele
é oriundo desta Casa. E tenho certeza de que esta Casa -terá
com ele o maior diálogo - não tenho procuração para falar
por ele nem pelo seu Partido - , e de que esta Casa éstará
sempre aberta para ele. Considero muito importante. neste
momellto, o Partido do MinisfrO ter - e ele o tem - um
aliadç,·ríó Congr~S~Ô, o PMDB; ,um aliado para o sucesso
do MiiíiStério e;- esp,ecialmente, do Ministro da Fazenda, do
qual todos nós dependemos e tOda a economia depende. Então
o que posso dizer -é sUcesso. sucesSo e sucesso! Como foram
palavras do Ministrõ: ''Crescimento;cresdmento e cfescimen:.
to ...
Todos esperamos que eSte País mude e_seja grande.
Vamos trabalhar, dar apoio, dar suporte e, pelo amor
de Deus, não vamos convocar o MinistrO Fernando Henrique
Cardoso para Vir ·a e~ ta Casa ou a alguma Comissão. Vamos
dar tempo a S. Ex~ Não vamos Hentrar na onda" da imprensa
mais uma vez. Vamos ser maiores. Fiql!-emos calados_e deixemos que a imprensa fale e os noticiários clamem.
Que o MiniStro -tenha boa sorte- e que a impT-erisa dê
soss~go 'ao País e a~_esse Governo.
O Sr. Pedro Simon- Permite~me V.

Ex~

um aparte?

O SR. GILBERTO MIRANDA....:.. Oúço V. Ex• com todo
o. prazer.
O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador Gilberto Miranda,
em primeiro lugai,.gostaria de feliçítá:-Io" peta importante posi~
ção_que V. E~ está tomando nessa __tribuna. Não há dúvida
alguma de que V._ Ex• expréssa um pensamento que é o da
Nação. É impressionante o otimismó e a expe-da"tíva positiva
que vêm cercando a indicação do Senador Fernando Henriqu_e
Cardoso para o cargo de Ministl:O da Fazenda. Díria até que.
de certa forma, iS.sO. é. compreensível, não só pelas qualidades,
pela competência_e_ pelo mérito do nome indicado, mas, basicamente, pela ansieâade que há, por parte de toda a Nação,
para que se encontre uma solução e se busque um encaminhamento para a situação deste País. Sentimos, por onde andamo.s, e_ com quem_conversamos, que há uma disposição, ul!la
alucinação da Nação para se buscar o entendimento. Ontem
subi a essa tribuna para analisar uma nota que saiu no jornal
O Globo sobre a interpretação que do Brasil faz um determinado setor ameriCano. Não aceitamos que essas coisas sejam
feitas dessa maneira. Há uma ânsia de acertar, há uma disposição, uma pré-determinação de todos de acertar. E não há
dúvidas de que o Sr. Fernando Henrique Cardoso reúne todas
as condições para representar esse pensamento e, na frente,
com todos, levar adiante essa idéi<:t. Acho que __entre as várias
qualidades que te-m, o Senador FerllãiidOHendque tem uma
que é muito impoi:'tante: é um homem de diálogo, de entendimento, é um homem de buscar fraternamente o entendimento
Com todos. Diz beln o Senador Mário COvas, que é, indiscutivelmente, o nosso _guru em termos de orientação, que essa
é a grande oportunidade que ternos. O Ministro é do PSDB?
É do PSDB! Que bom! Eu preferiria que fosse_ do PMDB.
Aliás, se_ dependesse de_ mim, tanto Covas cc;>mo Fernando

4896

Sexta-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Henrique estariam no PMDB_, não teriarit Saído. E s.e depender
de mim, amanhã, o Covas e o FernanQo Henri_que ...

O SR. GILBERTO MIRANDA- E todo o PSDB, por
que não?
O Sr. Pedro Simon - Mas essa é uma outra questão.
A de hoje é: temos que acertar. E não é o_ Ministro Fernando
Henrique que vai acertar; ele vai acertar se ti~er o Senado,
a Câmara dos.Deputados, o resto dos Ministérios e, principalmente, se tiver o entendimento e a compreensão_ de toda
a Nação. Por isso, quando vejo o Ministro Fernando Henrique

mostrar que temos de cortar despesas, que temos de encontrar
uma saída - e S. Ex• diz que isto tefá de ser Teitõ--c·om
o Senado e com a_ Câmara dos DeputadoS, para -se ver como
se poderá encontrar uma saída -para a situação dos funcionários, que continuam em greve, acho que há mesmo uma
certa insensibilidade n1,1ma hora como esta. É verdiiOe que
estamos num momento em que é muitO difícil se conseguir
fazer greve no ABC, no meio çlo operariado, porque hoje,
com o desemprego, ·com a falta de c;oloca_ção, ninguém briga
pelo plus, mas para conservar o seu emprego. Já o funcion~
lismo tem a estabilidade com o direito de greve, e não está
sentindo isto. E me dizia o próprio Ministro Fernando Henrique o que significa hoje o Orçamento. E o Ministr~ Antô!JiO
BriUo dizia uma coisa muito interessante: o Brasil gasta com
1 milhão de funcionárioS-públicos o que gasta com 13 milhões
de aposentados, consumindo assim grande parte do nosso
Orçamento. Creio que não tivemos, desde que assumiu o
Presidente Itamar, uma chance e um_a_ torcida tão_ positivas
e tão concretas para que dê certo, como agora com o Ministro
Fernando Henrique Cardoso. S. Ex~ _t~ye um gesto de humildade ao comparecer ao gabinete do nosSo Presjden_te, para
dialogar com as Lideranças, e ao dizer exatamente que ele
quer, junto corrosco, buscar o grande entendimef!tO nacional,
o grande entendimento para se conservar a perspectiva de
sairmos desse atoleiro onde nos encontramos. Quero felicitar
V. Ex'- e creio que este _é__o m_ómento em que não importa
se somos Governo, se gostaptos do Pr~sidente lt~mar, se somos Oposição. Não _importa o lugar onde nos encontramos.
Tenho dito, e repito no aparte a V. Exl: não ·interessa Se
sou PT e o meu candidato é o Lula, ou se sou o Amin e
o meu candidato é o próprio Amin ou o Maluf. O que importa
é que, em qualquer posição que estcjàmos, d_ê certo_ h_oje;
e que não suceda o que diz a manchet~ de O Globo de ontem
do que estão pensando sobre nós. E_importante que essa
transição com o Presideme Itamar e, agora, ·co~ Fernando
Henrique Cardoso à frente do Ministério da Fazenda, çlê certo.
É i-rn:p6rtante para todos, e todos nós temos~ a mes-ma responsabilidade, a mesma obrigação. Nesta minha passagem pela Liderança do GOverno, na qual, de certa forma, não me acostumo, tenho sentido uma coisa que me parece importante. Nunca me passou isso pela cabeça, mas eu, que a vida inte_ira
fui líder de oposição, estou sentindo, hoje, que a_nossaposição
é mais complexa, porque não deixa de ser fáCil dize~; que
o está errado. Rece:be_mos este País_ com, praticamente tudo
errado. Alguma coisa precisa ser feita, independentemente
do Ministro Fernando Henrique oU do Presidente Itamar Franco. Meus cumprimentos a V. EX" Com a competência que
o caracteriza~ v_.__Ex:~ está_ simboli~ando _-aquilo que hoje é
um sentimento nacional.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Quero agradecer o
aparte de V. Ex~ Senador Pedro Simon, tenho convivido bem
oróximo de V. Ex• no· dia a dia, juntamente com o Senador
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Alfredo Campos, Ronan TitO e cOiii inUITOSOUtfos senadpres.
-Eu,. em termos de política, estou fazendo o jardim da
irÍfância. Espero continuar andando lado a lado com V. Ex"'"
para poder aprender e tentar. se possível, chegar no primárío.
Gosto de ouvir V. Ex~ São importantes os_ apartes de
V. EX~ nesta Casa. V. Exa foi opOsiÇão; na situação, neste
momento, só tende a dar ma_is estabilidade ao_ Governo.
_ Considero mu~to importante "que a ReCeita Federal em
greve,. assim como outros órgãos em greve, mas principalmente a Receita Federal de quem dependemos para fiscalizar
e-aumentar os recursos do Té-soútO,~Võltem ao trabalho. Esse
momento é um momento de trégua, é um momento de paz,
é um mome:rlto muito Íffiporiánte.
Oue:da, também, registrar que a- imprensa, em- nei:lhum
momerlto, faltou com o apoio ·ao Ministro Fernando Hentique
Cardoso. Pela primeira vez, a imprensa brasileira, nos últimos
meses,- deu ao Ministro da Fazenda, mais do que a qualquer
político, mais do que a qualquer outro '?inis~ro, apoio to~al.
Estão de parabéns redatores, donos de JOmats~ focas, enfim,
todos aqueleS que ciiarri"iTiatérias-; Esse apoio é importante,
pois ocorre no momento exato.
QUeria rmalizar dizendo: como é bom vê-lo novamente
nesta Casa, Senador AntQnio ,Mariz! De.sejo a V. Ex~ um
bom retorno. Engrandeça esta Casa, Senador.
-Muito obrigado.
O Sr. Magno Bacelar --Sr. Presidente, peço a palcl.vra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Eu pediria
a V. Ex• que aguardasse.
·
O sr. MagÕ.o Bacelar ---=. Sr. Presidente, então eu peço
a pa~avra pela_ord~m.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Serei obrigado a concedê-la, ma:s_lembro a V. Ex• que estamos atrasados.
Deveríamos ter começado a Ordem do Dia às 16h30min e
são _16h42min.
_
Senador_ Magno Bacelar, V. Ex~ tem a palavra pela or·dem.
. O SR. MAGNO BACELAR (PDT .- MA, Pela ordem.
Sem revisão do orador._) - Sr.. President~, acima.: do)tegi~
menta e das nossas pretensões, está a democracia_ brasileira.
No importante discurso feito pelo nobre Senador Gilberto
Miranda, que re_cebeu apartes de quase toda a Casa. ficou
algo que não foi referiQo por ninguém. A transparência e
a democracia dos dias de hoje~ e Fernando Henrique Cardoso, na visita qtie- ff:z hoje, teve oportUnidade de dizer que
estamos viven_dQ urna boa admintstração __- não per~item
que uma acusação, que urna afirm_ativa de um SeD<!clor, da
tribuna Qesta Casa, gere dúvidas que pOssam nublar _e_ssa democracia tão límpida que todos desejamos para o nosso País.
O Senador Gilberto Miranda afírmou que tem sído ameaçado pelo PaláciO do Planalto, através de recados e insinuações
no sentido de que se não se comportar devidamente ou submis~
samente - o complemento é meu -se não mudar seu comportamento - essa foi a palavra exata- terá suas empresas
perseguidas e talvez até exterminadas antes do fim-do ano.
Sr. Presidente, a imprensa está aqui, a imprensa é livre,
mas é o respeito à Casa e a esta ttíbuna que me faz requerer
a V. Ex~ providêndas no sentido de que não fiquem dú':idas
sobre isso. A Presidência pode recorrer à Comissão de Etica
bem como às outras comissões para apurar esse fato.
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Acredito que o próprio Governo Itamar Franco não deseja que pairem dúvidas, amanhã, quanto à liberdade que temos
todos nós aqui.
Já fui vítima" de processos em virtude de afirmativas que
fiz desta tribuna. É livre ao Senador a palavra, mas a democracia exige que sejam apurados os fatos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senador
Gilberto Miranda, V. Ex~ tem a palavra para contraditar.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para
contraditar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, queria
prestar um esclarecimento ao Senador Magno Bacelar.
Tenho feito críticas ao~d.overriú, õ.o entender dó Governo; na verdade, o que tenho Jeito são sug-estões.--Talvez me
falte facilidade em exprimi-las. Não tenho facilidade no trato
político, sou novo na matéria, e talvez isso tenha gerado uma
inteq)retação difereriti:: -das minhas palavras.
Pessoas ligadas ao Palácio têm mandado recad9s, pequenos recados, não propriamente uma ameaça.-Talvez não tenha
me expressado muito bem da tribuna. Essas pessoas tên:l mandado recados, dizendo: olha, não seria mufto bom o Senador
manter essa posição, essa posiÇão é perigosa ... - Mas_qU:é:ro
deixar claro que, em nenhum momento, recebi uma ameaça
firme, concreta. Se isso acontecer, virei a 'eSta úibulla, e·-rião
só a esta tribuna, levarei o assunto à ComissãO de Constituição,
Justiça e Cidadania, com certeza.
QUero deixar esse pontO bem claro.
Gostaria também de agradecer a formã carinhosa e. generosa como o Senador Magno Bacelar tratou o assuntu~ _
O SR. MAGNO BACELAR- Obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, quando o nobre Senador Gilberto Miranda sofreu ameaça física em São Paulo, toda esta-CaSa Se -SOJidilrizou com S. Ex~, e eu fui um deles.
Hoje estou me solidarizando com a democracia. Insinuações, recados, intimidações são coisas do século passado, Sr.
Presidente, pertencem à época do regime militar que queremos esquecer.
Não estou querendo reparações e nem aparecer. O nobre
Senador pode retirar a expressão para que rtão pairem dúvidas
e eu ficarei satisfeito. Senão, ele mantém a expressão e vamos
apurar os fatos.
Era o qúe tinha a dizer.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Sr. Presidente. quero
retirar as palavras que levaram a essa forma de interpretação
e trocar por "recados".
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' será
aten_dido na _forma regimental.
- COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Alfredo Campos _ Antônio Mariz _ Carlos Patrocínio _ César
Días _ Darcy Ribeiro_ Divaldo Suruagy _Eduardo Suplicy _Iram
Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ José Fogaça ~ Juvêncio Dias _
Marco Maciel _ Ne:ls®_ Carneiro _ -~elson Wedek.in _ Odacir
Soares _ Onofre Quinan _ Ronaldo Aragão _ Ruy Bacelar _
Teotôfiio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V Secretário.
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_É lido e_aprovado o seguinte
REQUERIMETNO N' 507, DE 1993
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 43, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no-di<l 48' do corrente mês, a_fi_l11:_9e _91mprir
rotelro de viagem pelo interior do Estado de Santa Catarina.
Sala das Sessões, 27 de maio de 1993. - Senador Esperidião Amio ..

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa_, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte REQUERIMENTO N• 508, DE 1993
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no
período de 30 de maio a 6 de junho do corrente ano, a fim
de participar do XIX Congresso Latino~ Americano de Sociologia, que será realizado na cidade de Caracas, Venezuela.
Sala das Sessões. 27 de maio de 1993. -Senador Darcy
Ribeiro.
·o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado
o requerimentO, fica concedida a licença solicitada, nos termos
__ _
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
.Senhor Presidente,
Tenho a honra de _comunicar a Vossa Excelência que,
-de acordo com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento
Interno, me ausentarei dos trabalhos da casa, para uma breve
viagem ao estrangeiro.
Atenciosas saudações:
Em 27 de maio de 1993. -Senador Darcy Ribeiro.
--o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :- O expe·
diente lido vai à publicação.
Esgotado o teinpo destinado ao Expediente.
Passa à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 450,
de 1993, do Senador Darcy Ribeiro e outros S=enhores
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a criação de uma_ Comissão Temporária, composta de seis
membros para, no prazo- de oito meses, elaborar um
Programa Decenal de Salvação do Nordeste._
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É tido o seguinte
REQUERIMENTO N• 509, DE 1993
Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, requeiro
a retirada do Requerimetno n" 450, de 1993.
Sala das Sessões, 27 de maio de 1993.- Senador Darcy
Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A solicí·
tação do nobre Senador é deferida pela Presidência, nos termos do art. 256, § 29 , alínea a, do Regimento Inferrio.

M~iode

1993

, ___ V - o impacto económico previstO nos programas de
'cOnsêrvaçâo~

de utilização d_e fontes_ renoVáveis de energia,
energética;
cc-geração
e de outras melhorias
nae
' . ..
. 1- .••eficiênCia
• o .
,•
~

c-~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2:

VI -estUdo comprobatório de que os programas representam os meios mais económiCos de satisfazerem ·as n-ecessidades de eletricidade.
Art. 3"' ~A autorização paÍ"a a constniçãO de novas insta- ·
lações ficará Condicionada ao cumprimento do disposto no
~rt!go at:tterior e à pré-avaliação do impacto ambiental por
elas CaUsado.
- ·
_ Parágrafo único. O pio-cesso -de- ãútOriiação da expan-sãO da oferta atraves da construção de. novas plantas_d_e geraEm votaçãc. o requerimento.
. .. _,
_ _ _ção dar~se-á em audiéncia púb1ica, ap-ós ·análise e parecer
fa-vorável do órgão compeh~iúe do Poder Executivo. Os SrS. Senadores que o aprovam quel!am permanecer
Art. 4"' As concessionárias de s_er_viço público de energia
sentados. (Pausa.)
·elétrica ficam-autorizã.da_s _a-Con_ceder financiamentos e incenAprovado.
tivos financeiros aoS consumidores qUe utiiizarem ~equipamen
O Projeto de Lei do Senado n' 4051?1 será despachado
- tQ~s -~-- R·rocesso~ tecnológicos_ mais eficientes em t~_rmq_~ de
também ã- Comissão de Assuntos Econôrriicos.
cOnservação de energia.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- item 3:
Art. 5"' Os investimentos decorrentes dos programas de
estfmülo à adoção de tecnologias de uso_fiual_de energia mais
Discussão, em turno- suplenfChtár', -do substitutivo
eficie·ntes serão considerados investimentos de capital, cuja
ao Projeto de Lei do Senado n"' 125, de 1990, de autoria
depreciação far-se-á segundo a expectativa de vida _útil dos
do Senador Teotónio Vilela Filho, que fiXa diretriies
equipamentos objeto de cada programa. - para conservação de energia e _dá outras providências,
Parágrafo úniCo. Os-investimentos aos quais se refere
tendo
__
___
___
ó'C8put deste artigo comporão a baSe-dos ativosimobilizados
Parecer so_b n" 146, de 1993, da Comissão
eín serviço, para efeito do cálculo da remuneração legal das
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
concessionárias.
-•·
Art. 69 Se os investimentos em tecnologia de uso final
Discussão do substitutivo, em turno suplementar. (Paude energia, constantes do Pla,no de CóllSery~ção-â~ _Energia
sa.)
a que Se refere o arL 29 , acarretarem diminuição de receita
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
em decorrência da redução das vendas fíSiCaS -de e_rier&ia e tétriEncerrada a discussão sem apresentação de emendas,
ca nO.cuit()praio. pOderá o Poder EXecutivo auforizat, tempoo substitutivo é dado como definitivamente- adotado nos terrariá.mente, a concessionária a adotar um adicional na taxa
mos do disposto no art. 284 do Regimento interno. ' da remurieraçãó sObre os investimentos em uso ra"cional, com
A matéria vai à Câmara dos Deputados,
base nas~perdas de receitas líquidas.
- .
É a seguinte a matéria aprOvada:
Art. 7"' Q_f.oder Executivo ~~tabelecerá no~.a~ _sobre
o- nível máximo de cons.umo específico de energia ou mínimo
Dispõe sobre a Politica Nacional de Conservação
de eficiência, cóm base nos inPjcadores técnicos ptirtiiléntes,
e Uso Racional de Energia Elétrica, e _dá outras providos seguintes equipamentos elétricos, produzidos ou .comer~ dências.
cializados no País: refrigeradores, freezers, condicionaPores
O Congresso Nacional decreta:
de ar de janela, motores até 100 HP, reatares, lâmpadas incanArt. lo:> O Poder Executivo estabelecerá normas para
dencentes e fluorescentes, e outros_.
conservação e uso racional de energia elétrica, provendo as
Art. 89 Serão credenciados junto ao órgão competente,
necessidades das concessionárias produtores e contemplando,
entidades
de reconhecida idoneidade e capacidade técnica panas futuras in~talações de geração de eletricidade, a conserra aferir, periodicamente, os níveis de consumo ou de;: eficiên- vação e energta em adição ou substituição.
cia dos equipamentos enquadrados nos Planos de Conservação
Art. 2"' As concessionárias de serviços .de eletricidade
de Energia.
devem submeter ao órgão competente, a cad~·dois anos, juntaArt. 9" Os fabricant~s e importadores dos equipamenmente com seu Plano Decenal de ExpanSáo, um Plano de
tos enquadrados nos Planos de Conservação de Energia ficam
. -__
_
Conservação de Energia contendo:
obrigados a adotar as medidas necessárias para que estes alcanI - os objetivos específicos e quantificáveis de consercem, no prazo máximo de três anos, a contar da publicação
vação e gestão de carga;
dos índices, as níveis máximos de consumo ·e_- mínimos de
II- descrição das opções de conservaçã..u--;-análises e proeficiência constantes das normas estabelecidas para cada classe
cessos usados para avaliar os métodos de c.ol)servação;
de equipamentos.
III -estimativa dos custos e dos benefícios das opções
de conservação, avaliadas e selecionadas dentro de um conArt. 10. O Poder Executivo divulgará, no prazo dC dois
texto que contemple um planejamento integfa-do de oferta
anos, a contar da data da publicação dos valores de coitsumo
e demanda;
e eficiência para cada classe de equipamentos. um Programa
_ IV - a metodologia e as premissas utilizadas nas previde Metas de Consumo e Eficiência, que deverá ser cumprido
pelos fabricantes e importadores, no qüinqüênio·següinte ao
soes da demanda futura e na descrição dos_ vários recursos
energéticos disponíveis;
término do prazo fixado no artigo' anterior.
- .
Votação, em turno único, do Requerimento n?468,
de 1993, do Senador Ney Maranhão, solicitando, nos
termos regimentais,- que, sobre -o PtõjCtC:fâe I;..ei do
Senado n" 405, de 1991, de autoria do Senador Telmo
Vieira, dispondo sobre a alienação-de' imóveis residenciais de propriedade da União -e-ae suas autarquias,
além da Comissão constante do çlespacho inicial, seja
ouvida. ta.mbém, a de Assuntos Econômicos.

o

---

-

-

-
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§ 1? Com intervalo máximo de quatro anoS após a publicação do programa de Metas mencionado no caput deste artigo, será publicado novo programa para o qüínqüêniO'Subseqüente ao do programa anterior.
§ 29 As metas serão estabelecidas com base em valores
técníca e economicanlente viàveis, tOmado como parâmetro,
para cada classe de equipamento, o consumidor médio._
§ 39 Uma meta será considerada economicamente viável quando sua implementação implicar a redução do custo
de utilização durante a vida de um equipamento defiiüdo este
como o custo total de aquisição e operã'çâo do equipamento
durante toda sua vida útil estabelecida pelo fa~ricante.
§ 49 O cUSto de utilização durante a vida será calculado
segundo critériOs técnicos defix:tidos pelO órgão téCnico compe- -, - · ·
tente do Poder Executivo.
Art. 11. O órgão competente do POder EXecutivo promoverá, sistematitfamente, a vC!rifíCcição dos produtos em comercialização e, caso estejam em situação irregular, notificar-se-á o fabricante ou importador, o qual, no pi-azo de trinta
dias, deverá retirá-los do mercado, bem como dos estoques
em pode~ dos vendedores.
Parágrafo úilico. S.e, após O piazo fixado no caput deste
artigO~ forem encontrados n~ mer~ado produtos em sit'!a_ção
irregular, seus fabricantes ou importadores ficarão SUJeitos
ao pagamento de _multa igual a cem por cento dq preço de
venda par cada unidade cm tal situação.
Art. 12. Os vendedores são obrigados, quando exigidos
pelo órgão técnicO có:npetente, ~ liberar Os -pto~'!tos para
inspeção em laboratónos credenciados, responsabthzan~o-se
o fabricante por sua repdsição ao vendedor_ e pela retirada
do produto do laboratório,_ após a realização dos testes de
consumo ou eficiêiJ.cia.
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de noventa dias a contar da da_ta de sua publicação.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 15. Revogam-se as disposições em_Contrár_io.
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Trata o art. 2~:
"Art. 2~ - Compete à secretaria de Ciência e
_Tecnologia da Presidência da República aprovar os PDTI e os PDT A, bem conlo credenciar órgãos e entidades
federais e estaduais de fomento ou pesquisa tecnológica
para o exercício dessa atribuição."
E o § 2' do. art. 10:

"Art.lO ................. ~,...·····~··---~···-.. ················
§ 2~ A Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República encaminhará à Câmara dos Deputados, até o início de cada sessão legislativa, para análise técnica e fínanceira; i"ela_tório cirç_unst~nciado, com
avaÜitç~O:da utilização dOS í.OCentíVos fisqai_s no exercício anterior."

a

Entretanto, pela Lei n' 8.490, de 19 de novembro de
1992, em seu art. 21, ficou a Secretaria de Ciência eTec_nologia
da Presidência da República transformada em Ministério da
Ciência e Tecnologia.
Em conseqüência, faz-se miSter- ã.lte.rar a i·edação dos
autógrafos; coni :VistaS- à CO-rreção dO 1apso niãnif~Stõ, prev~sto
no art. 325, "c", do Regimento Interno, passando, ass1m,
_os referidos art~g_o,s a terem a seguinte redação:
"Art.2~ Compete aõ Ministério da Ciência e Tecnologia a-provar os PDTI e os PDTA, bem como credenciar órgãos e entidades federais e estaduais de fomento ou pesquisa tecnológica para o exercício-dessa
atribuição."
"Art. 10.
. ... ~·---·-·----------·-··---······ ·-----§ 29' O Ministério da-Ciêrrcia-e Tecnologia encaminhará à Câmara dos Deputados. até o início de cada
sessão legislativa, para-análise técnica e financeira, relatório circunstanciado, com a avaliação da utilização
dos incentivos fiscais no exeiCício anteriõr."

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotada
Como se pode verificar, a presente alteração em nada
a m.:itériã- conSf3nte da Ordem do Dia.
-mo-difica o mérito da proposição, adequando-se apenas aos
Passa-se agora, à apreciação do Requerimento n~ 506/93
termos da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992 ..
de urgência,' lido no Expediente, para o Ofício n~ S/51, de
É a Lei da reforma administrativa,_que mudou de Secre1993.
. .
.
taria para MiniStério.
Em votação o requerimento.
,c_ Esta é a correção que gostaria de faz_er,_ que na_ votação
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
do projeto não foi modificada. Solicitamos-, pois,. qüe- e~s~
sentados. (Pausa.)
proposição seja colocada em votação, para a devtda retlfiAprovado.
- - - __ -cação.
Aprovado o requerimento, a matéria a que ~e re_fere figuEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
rará na Ordem do Dia da segunda sessão__ ordmána subseO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:_ O nobre
qüente.
Relator, Senador Ronaldo Aragão, conclui pela retificação
do seu parecer sobre o Projeto_ de Lei da Câmara n~ 73/92,
O Sr. Ronaldo Aragão- Sr. Presidente, peço a palavra
na forma enunciada.
pela ordem.
Em vota~ão- a proposta de retificação dos autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara n~ 73/92, feita pelo Relator, Senador
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a palaRonaldo Aragão.
vra o nobre Senador Ronaldo Aragão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram_ permanecer
_
O SR. RONALDO AJ,l.AGÃO (PMDB- RO. Pela or- .. sentados. (Pausa.)
ApT-oVada.
_
_
.
dem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, ao proferir
A Presidência, nos termos do art. 325. alínea b, do Reglparecer sobre o Projeto de Lei da Câmara dos Deputac;tos
meritb ftttémo, ·determinará a retificaçãO -aos aiitógiãfOS~
n~ 73 de 1992 em regime de urgência, nãO foi perceb1do
que, ~os arts. i~ e 10; § 29, houve lapso, que pretendo seja
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Volta-se
corrigido neste momento:
à lista de oradores.
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O Sr. Antonio Mariz - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. E~
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB-PB. Para uma comunicação. Sem revis4o_ d_o_o_rador.).::-:- St. Presidente, Srs.
Senadores, a minha intervenção visa ~ni~rõ,ente Informar ao
Senado que estou encaminhando à Mesa comunicação de que
reassumi meu mandato, após um período de licença para trataménto médico e para afirnial", neSta ocasião;·cta minha satisfação, da minha alegria erll ietOrnar aos tra~Çtlhos e ao convívio
-- - - -- -----desta Casa.
Era a comunic_ação que desejava
Muito obrigado.

fazer~

Sr. Presidente_.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A comunicação de V. Ex~ constará dos Anais. A alegria não é apenas
de V. Ex• - estou certo - é de toda a Casa.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra, como Líder;
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-, V, Ex• tem
a palavra.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Como Líder. Sem revisão do orado_r.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, pela Liderança do PMDB, em nome de toda a
Bancada, em nome do Líder Mauro Benevides, e em nome
do Partido em si, cuja presidência está eritregue a um companheiro nosso, Senador José Fogaça, quero manifestar a alegria
de vermos retornar a esta Casa o SenadOr_ Antonio Mariz,
que, desde o último sábado, já se reintegrou à vida parlamentar. A presença de S. Ex~ aqui é das_mais importantes,
haja vista o trab_aJho_ que tem realizado pelo PMDB, tanto
como Deputado Federal, como Senador da República, havendo sido por demais marcante a sua atuação como Relator
da Comissão Especiãl que processou o_ Presidente Fernando
Collor de Mello.
Lamentavelmente, S. Ex~, o Senador Antonio Mariz, teve
de se ausentar para tratamento de saúde, mas já retornou
aos trabalhos desta Casa, e isso é mOtivo de regozijo por
parte do PMDB como Partido, como Bancada Federal, como
Bancada no Senado e, por certo, a satisfação é de todos os
partidos, de todas as Bancadas, de todos~_os Pa_rlamentares
que aqui têm assento.
- Os nossos votos de boas vindas ao querido companheiro
Antonio Mariz.
O Sr. Antonio Mariz -Muito obrigado, Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
'
O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra, pela
Liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Pela Liderança
do PFL. Sem revisáo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome dos Senadores da Bancada do Partido da
Frente Liberal, quero me associar aos votos de _boas· vindas
aqui prOferidos pelo ilustre Líder Cid Sabóia de CarValh_p.
O regresso do Senador Antonio Mariz nos alegra muito, é
um prazer tê-lo em nosso convívio.
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O Sr. Antonio Mariz- Muito obrigado, Senador Bello
Parga.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Voltamos
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.· ·· -· · ·
-· .. ·- à lista de oradores.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, hoje, vou continuar a explorar
o tema que ontem me trouxe à tribuna.
- É eVidente que, por uma q-uestão nãO de-rilinha vontade
mas por um fato inesperado, tive que interromper a minha
fala para atender à advertência do Presidente Chagas Rodrigues, em face da programação do Senado Federal no dia
de ontem. Tínhamos reuniões p-rOgramadas as mais diversas,
sobretudo sessão do Congresso Nacional, às quais compateci,
inclusive hoje pela manhã.
Falava eu ontem sobre a necessidade de examinarmos,
com o máximo de profundidade, o douto projeto de lei a
respeito da organização partidária, notadamente a_ que foi
esciitO -tão brilhantemente pelo nosso companheiro José Fogaça, que aqui há se revelado um Relator de primeira água,
_de primeira mã(), de primeira qualidade em matérias fUndame-ntalmente importantes e de grande reflexo social e político.
O seu trabalho _no Projeto de Lei de Imprensa é simplesmente
formidável, relatando, inclusive, uma propOsitura do Senador
Josaphat Marinho.
- EsSa questão partidária merece uma reflex3o mUitO -espe~al_, Sr. President~. Tenio por uma sistemática qué iniba,
dentro ou fora do parlamento, a existêricia_ dos pequenos partidos. Tenho a ânsia- de ver perfeitamente -distingúido na letra
de uma futura lei o que é um pequeno partido, o que _é um
· partido de aluguel. Até entendo que, após a aprovaç~ó desse
projeto de lei, quando realmente se transformar em legislação,
jamais falemos em partidos de aluguel, porque é simplesmente
deprimente, é algo desabonador da vida pública do nosso
P_aís. Essa _expressão .. partido de aluguel" deve:sec_tomar
arcaica o mais .depressa possível; mas, partido no seu nascedouro, partido evolutivo, partido que possa crescer, parcela
doUtrinária-de uma sociedade que seja diminuta hoje -e que
possa ser enorme amanhã, isso é algo que merece o máximo
de respeito.
Quero dizer da importância cjue tiveram na vida política
pequenOs ou grandes movimentos partidários que não· regraram chegar à legalidade, ou chegaram à legalidade e dela
saíram por força ditatorial. Quem pode negar a inflUênCia
na vida partidária do Brasil do Partido Comunista do Brasil
e do Partido Comunista Brasileiro·, já que houve uma "divisão
em certa época, em que duas alas se dividiram e foram formar
dois grêmios? Mas houve um momento em que o comunismo.
levado a uma clandestinidade, repudiado aqui, aplaudido ali,
aspirado em alguns lugares, repudiado ou desejado, teve influência doutrinária no País, exerceu influência na sociedade,
existiu politicanlente, de modo sociâ.I, fÕi um partído.naquele
tempo; está na história dos partidos, muito embora não tivesse
represe-ntantes no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas ou nas_ Câmaras MunicipaiS.
- Sr. Presidente, muitas vezes os_candidatos com essa filia__ção emociõnal e política, social e doUtrinária lograram chegar
ao Parlamento por outras legendas. E esse partid_o conseguiu
subsistir. conseguiu lograr existência exatamente por penetrar
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através de outras siglas no acolhimento democrático, não do
aluguel. No acolhimento que, por exemplo, o PMDB, transformado em frente, em certa fase de sua vida, pôde acolher
todas essas tendências, as mais rebeldes até, para propiciar
a presença no Parlamento das mais diversas tendências do
pensamento nacional.
O Sr. Mauro Benevides - Senador Cid Sabôiá de C3.iValho, V. E,:o me concede um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Conced~ o aparte a V. Ex•
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador_ Cid Sabóiáde Carvalho, o pronunciamento~ de V. Ex~ é, indiscutiy~J
mente, de rara oportunidade. Ainda mais porque esta Casa,
possivelmente na próxima semana, deverá debruÇa'r-se sobre
o substitutivo elaborado pelo Senador José Fogaça, j::i"distribuído para nosso conhecimento. Deveremos, realmente, deliberar, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, a seguir, no própriO plenário, em torno dessa _importante proposição. Díiia a· V. Ex~ que os pequenOs partido~.
que poderiam ser garroteados por uma norma draconiana
inserida no texto do projeto, estão ViVêhdo um cliinaUe perplexidade e de inquietação, porque-entendem que qualquer nOrma restritiva ao -seu funcio:rlamento sign:tfiC_a,-_ tanibém, UI1!
golpe_ em relação à estrutura democrática do País. Ainda ontem, mantive um longo ente-ildimento com o ex.::De_putado
João Amazonas, que se fazia acompanhar pelos Deputados
Haroldo Lima e Aldo Rebelo. Expressaram S. Ex~s a preocupação que domina o seu Partido, o PC do B, com desdobramento para outras forças partidárias que realmente galvani-

z-a..T.. -as atenções e_ os segmentos da comunidade brasileira,

Vindo V. Ex• à tribuna, na tarde de hoje, teó~r esSas--'COD.Siderações, em torno das quais trocávamosídéias há poucos iristãrltes aqui na Bancada, faz com que despertemos para a seriedade dessa decisão, a fim de que o substitutiVo a ser aprovado
pelo Senado continue a garantír aquelas possibilidades de funcionamento das forças políticas nacionais. Cteió qué O" Relator
José Fogaça tem sensibilidade bastante para entender as ponderações que já lhe fizemos chegar na manhã de h~je. Acre~~t9:
que, na redação final e_ definitiva do seu su_bstitutivo, aproveitadas as modificações na Comi_Ssã_o de Constituição; JustiÇa
e Cidadania, haverá de espelhar, efetiv3.merite, ·a realidade
polítiCo-partidária do País. Nesse sentido, estou dispOstO- a
emprestar a minha colaboração, e creio que V. Ex~ também
o fará, a partif deste momento em que discute o tema na
tribuna do Senado Federal.
O SR. CIDSABÓIA DE CARVALHO- Mesmo porque,
Senador Mauro Benevides, não queremos admitir no Brasil
um legislador que faça, através dos diplomas legais, aquilo
que a ditadura fez pela força. Isto é, o legislador tomar lugar
do ditador em determinações arbitrárias que inibam o crescimento ideológico. Conc-ordemos ou não com essa ou com
aquela ideologia, nada poderá, em nome da democracia, deixar de proteger o direito que- todos têm na propagação do
seu ideário, na defesa de suas idéias e,_ acima de tudo, na
perspicácia de procurar, na sociedade, o campo adequado
para que as sementes de um novo pensamento_ sejam plantadas, ou de um pensamento renuvado ou de um pensamento
persistido. Novas ideologias po-derão surgir e, de modo nenhum, num quadro em que a filosofia do mundo inteiro se
renova, poderemos criar cláusulas legais pelas quais conservemos partidos no congelador, para que eles existam, para
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s~mpre,

_conservados no gelo de uma deliberação que, com
toda certeza, não será inteligente. Os partidos devem existir- p'equenos, médios, grandes
--porCp.le- o homem é diversificado, principalmente o latino-americano. Ele precisa de muitos caminhos e de muitas hipóteses. E - por que não dizer? -qual a democracia que não
necessita realmente,. de muitas hipqteses? TOâas as democraciaS funcionam bem -quando, pela- garantia dos direitos, as
hipóteses da cidacJap.ia são devidamente preservadas.
Louvo em ~---~~~ o conteúdp _do aparte, que, naturalmente, é dado por-V. Ex~ como Líder: do PMDB, garantirido
que nosso Partido examinará eSse detalhe do substitutiVO~
esse detalhe do próprio projetci,'pafa que·garantamos a· eXistência honesta e limpa dos que, hoje, são pequenos, m-as
que, um dia, poderão ter a grandeza necessária, ·até- inesmo
para que Seja possível chegar à Presidência da República.
Quem estuda a história de outros países, como, por exemplO. a da França, há' de encontrar a persistência como a grande
afilia -política. Ontem, acentuavã, aqUi, que o Partido dos
Trabalhadores do Ceará disputou eleição" em 1982, te-õdo pouco. mais de 10 mil votos. Em 1985, três. anos depois, lograva
eleger a Deputada Maria Luíza Fontenele, então Deputada
Es~adual, hoje D~?P.U~~4a Federal. Três anos depois de uma
fragorosa derrota de seu Partido, de umas tão inexpressivas,
a Sr' Maria Lufza Fontenele disputou a eleição e chegou à
Prefeitura Municipal _de Fortaleza, alcançando uma vitória
memorável e passando a ser uma das prefeitas mais discutidas
deste País, pelo inesperado de sua vitória. Houvesse uma
inibição em 1982, não haveria a vitória em 1985.
_O Sr. Antoni~ -Mariz- Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR; CIDSABÓIA DE CARVALHO ~ Ouço y, EX'
CQm_ prazer, no dia do seu grato retorno à nossa Casa.
O Sr. Antonio Mariz- Muito obrigado, Sr. Senador
Cid Sabóia de CarvalhO. Quero solidarizar-me com as palavras
que V. Ex•, com ó brilho costumeiro, pronuncia nesta tarde.
De fato, preocupa-a todos os democratas que se possa votar
lei restritiva à formaÇão de partidos. Não se deve, em hipótese
alguma, confundir o partido ideológico, aquele que tem um
ideário fundado na sistematização -de idéias, numa- propoSta,
numa visão global do mundo, com legendas de aluguel. Uma
lei que assiin procedesse agiria de forma simplista, injusta,
inaceitável e incompatfvel com a demoCracia. É- PreCiso estabelecer as distinções essenciais; é preciso coibir as legendas de
aluguel, mas nunca admitir que possairi confundir-se com partidos que têm uma proposição objetiva, fundada em idéias,
em programas, na ambição legítima de reformas profundas.
São, pois, coisas--absolutamente díferentes, e essa diferença
deve s_er assinalada na lei, de forma clara. É essencial, como
diz V. Ex~, que as ni.inorias se representem. Uma democracia
que exclua as minorias não seria, evidentemente, uma democracia perfeita; no caso, o aspeCtO--da Lei Orgânica dos Partidos, da forma de se organizar a opinião e o sistema eleitoraLOs pequenos_ partidos vêm sendo, de certa forma. visados
em ambos os aspectos: tanto na Lei Orgâníca quãnto na perspectiva de mudanças no sistema eleitoral, na idéia de transformar a representaçáo proporcional em representação puramente majoritária. Sob_ a ótica - não sei se falsa - de que a
estabilidade na democracia se obtém pela redução dos partidQs, na verdade, tenta excluir-se a representação das minorias,
tenta estabelecer-se um quadro imutável da realidade política,
cerceando, justamente, os ideários reformistas e inesmO revolucionários. Seria a estagnação da democracia, se os_ partidos
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ideológicos não encontrassem canais para exprimir as suas
idéias. os seus programas. Por todas essas razões, dou inteira
razão a V. Ex~ ao alertar o Senado Federal para os riscos
de uma lei partidária que limite a cãpacidade das minorias
de se representarem; minori-as que podem, historicamente,
transformar-se em maiorias, como- riiU:ito- bem assinalou V.
Ex~ Assim, de fato, cabe. ao Senado o escrutínio atento deste
projeto, para que a democracia brasileira,longe de se mutilar,
seja aperfeiçoada. Por isso, solidarizo-me com V. Ex~ por
seu belo e inteligente discurso.

O SR- CID SABÓIA DE ÇARV ALJLO - Ai~da mais,
Sefiador Antonio Ma_riz, há de s_e salientar que os pequenos
partidos, quando realmente têm ideologia, programa, eles
dispõe de um comportamento diferente_. Há uma é_tica diferente, há um modo_de luta diferenciado e são exemplos salutares contra a utilização do poder económico. São pequenos,
porque não dispõem do poder económicO. Se o partido não
dispõe desse poder e vai à luta, elege um deputado aqui,
um outro ali, mesmo que não atinja um quociente s_àtisfatório
dentro do eleitorado do País, vale acima de tudo, pelo exemplo
ético, advindo da própria luta e do exemplo maior de disputar
uma eleição sem o poderio financeiro. Isso me comove como
iiitegrante de um grande partido. Sou_integrarite de um grande
partido e poderia integrar um partido pequeno, mas jamais
integraria um partido de aluguel.
Veja V. Exa como isso é salutar. O PT, por exemplo
- e volto a citar o Partido dos Trabalhadores_- , deu lições
de organização_ partidária a- este País; deu-lições de credibilidade, alcançada a duras penas; deu_ lição de CQeréncia às vezes, a coerência parecendo a intol"erância -- , mas deu
- -lições a este PalS. E muitas vezes~- quando se quis criticar os grandes partidos, quando se quis criticar o nosso Partido, havia sempre
que se fazer uma exceção: não; o PT, eSSe realmente é uma
agremiação_ partidária.
O Sr. Eduãrdo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ Ouço V. Ex•
com todo prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador Cid Sabóia
de Carvalho, quero também me solidarizar com o pronunciamento___ _de V. Ex\ especialmente ao apontar a necessidade
de, na Lei Orgânica dos Partidos, estarmos respeitando as
organizações partidárias, mesmo quando não atinge um determinado quorum que se imaginaria necessário em todo o País.
Na verdade, as organizações partidárias têm grande significação tanto histórica quanto do ponto de vista das idéias que
dependem de sua ideologia. V. Ex~ bem aponta exemplos
da nossa história, eXemplos do próprio partido a que pertenço,
o PT, bem como de organizações, inclusive a do PC do B,
que hoje, honra o Senado Federal com as presenças do seu
Presidente, João Amazonas, e dos Deputados Aldo Rebelo
e Haroldo Lima. S. Ex~s estão tentando mostrar o quanto
será importante para o Senado Federal levar-se em conta
es_sa diferença entre partidos. Por exemplo, o PC do B, apesar
de ter representação e organização em quase mll Municípios
no Brasil, ainda não tem o quorum que, em princípiO, o Relator da matéria, Senador José Fogaça, e outros Parlamentares
julgavam necessário. Há, realmente, que se distinguir entre
as legendas que, muitas vezes não tendo programas e em
especial ação signífit-afiVa em termos de idéias, transformaram-se naquilo que hoje V. Ex~ está qualifiCando de legendas
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-de aluguel. Quero não apenas solidarizar-me com V. Ex',
mas também dizer-lhe que nós, do Partido dos Trabalhadores,
assim corno V. Ex~, preparamos emendas com a finalidade
de_ resguardar a existência, a vitalidade e a possibilidade de
esses partidos permanecerem atuando e, inclusive, tendo o
devido direito de traiisínitirem, pelos meios de comunicação,
segundo a legislação eleitoral e partidária, o seu ponto de
vista, defendendo os seus programas. Talvez as ernendas'q-ue
estou apresentando sejam semelhantes no seu detalhamento
-às-de V. Ex~, mas certamente têm o mesmo objetivO. ü nobre
Senador, portanto, conta com a minha solidariedade.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado,
Senador Eduardo Suplicy.
Que_ro_dizer que, se muitas vezes os pequenos partidos
aspiram a ser grandes, muitas vezes-os grandes partidos aspiram à existência coerente e homogénea de um partido pe·
queno.
Não é apenas um que é o ideal do outro em matéria
de crescimento. Muitas vezes existe, como presenciei em t<).ntas oportunidades no PMDB, como frente, a aspiração de
se tornar, na verdade, um partido político. Corno? Corno
um partido pequeno, que se citava naquela ocasião. Um partido citava o outro.
O que mais precisamos neste País? É do tamanho partidáriO ou da ética, ou do comportamento límpido? Hão de
convir V. Ex"S que me escutam_ neste momento que até os
partidos de aluguel precisam de uma observação muito atenta,
para tirarmos dela também uma lição para os grandes. Muitas
vezes os grandes_ partidos são alugados. Não o são como um
todo, mas cedem a legenda a alguém que pertence a um grande
grupo econômico.
E, muitas vezes, pode um líder empresarial filiar-se a
um partido e de_ logo aspirar a uma candidatura majoritária
- ou ao Governo; ou ao Senado. Com isso, poderá estar
-preterindo_ um verdadeiro líder político em toda a sua trajetória de luta e de trabalho no seio partidário.
Sei que alugar a legenda é terrível!- e isso já aconteceu
tantas e tantas vezes no Brasil. Mas horroriza-me também,
e por igual, ver que grandes partidos de quando em quando
podem buscar soluções absolutamente condená~eis. Cito como exemplo a teittativa de trazer o empresário Sílvio Santos
à vida política pelo que poderia representar o_ aproveitamento
não do pensamento político, mas da apreciação de um público
artístico por um apresentador de televisão. E isso era um
.retrocesso político. Isso é o abandono de _um estud.o diaJético
da história pOlítica brasileira, quando vamos buscar o artista,
talvez até de circo, o artista de qualquer lugar, e cOnduzimos
à política uma força que não é polítiCa, uma-força·-õutra,
inconseqüente, inadvertida. E foi por essas força:s·iiiiidvertidas
que entregamos a Presidência da República do Brasil ao Sr.
Fernando Collor de Mello, e o resto nem é preciso contar,
nem é preciso dizer o que aconteceu a este País. Nem é preciso
dizer!
Assim, Senador Eduardo Suplicy' Preocupa~ nos a existência do partido de aluguel, pronto a ser cedido numa operação ou em outra ·a determinada força política ou capitalista
- nem sempre é urna força política. Mas também preocupa-nos que, esporadícamente, ou variavelmente, um grande
grémio ceda a sua candidatura, ceda a sua possibilidade de
candidatar alguém a Urna pessoa cujo grande predicado é
somente possuir grandes empresas, predicado este que se torna ainda mais sedutor se forem empresas de comunicação.

o
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dinheiro? Não, não tem, então não terá vÍtória". isso- é o
É ético isso? É por esse caminho que o Brasil vai alcançar
que deve ser coibido!
um estágio mais ma-duro de política? Ou isSo representa a
própria falência moral da Nação?
Os partidos pequenos são o modelo, exatamente, do modo diferente. São partidos que, sem dinheiro, buscam o eleitoÉ evidente que devemos ter muitos cu_idados com tudo
que reza -esse projeto de lei sobre a organização-partidária.
rado. Estão, portarito, dando exemplo de uma conduta mais
Quero acentuar um--ponto -que-·me-parece importante,
salutar aos grandes part~dos.
fundamental: o quadro ideológiCo do mundo, o quadro filosóQ~,~-ero dizer, Srs. Senadores, que só estou na tribuna
hoje complementando o meu _discurso de ontem, porque as
fico do mundo. Sei que no Brasil tudo chega um tanto quanto
retardadamente. Por exemplo, no campo do DireitO:- a Teoria
preoCUpações que trago aqui não são preocupações de ficção,
mas. da realidade;_são preocupações do meu Estado, da sociede Kc!sen, o grande jurista, chegou ~qui !âO retardadamente
. dil..de bra.sileira. Até.qu_3.iido guardaremos esse quadro incrivelque passamos a nos dedicar a-o normativismo do Direito e-xatamente falso que permite a eleição de maus e a derrota de
rnent_c quando a Europa já arquivava esses estudos e partia
bons; que permite a_eleição de vazios e a derrota de pessoas
para outros doutrinadores~ -P-ara outras escolas jur'ídícas com
visão mais moderna e mais diferenciada. As universidades __ que realmente têm contribuições a dar ao Parlamento ou ao
Poder Executivo no~ Est_ados ou n~ União? Não sei até quando
brasileiras estavam inteiraiTICnte entregues à Teoria: de Kelsen;
toleraremos essas distorções!
todos os cursos de doutorado em Direito ainda estudavam
Mas posso garantir que o trabalho do Senador José Fogao grande autor, quando isso já era abandonado na Europa.
ça é da maior valia e..só faço essa advertência aqui por discordar
Mas, de repente, o Brasil pode sair desse atraso do conhede determinados princípios que foram aCeitos por S. Ex~
cimento, do pensamento universal, e chegar aqui urna ou
De resto·, Sr.o Presidente, Srs. Senadores, quero dizer
outra doutrina. Adeptos de urna nova doutrina, seduzidos
que a mim muito honra a presença de nobres companheiros
por ela, talvez queiramos começar a nos organí:Z:af socialda Câmara dos Deputados, exatarnente companheiros que
mente, politicamente, partidariamente para o nascedouro de
são esse -exemplo ético de que a Nação precisa, e a presença
um novo' partido.
desse homem lendário e extraordinário ; que -é João Ama-.
Vamos parar o conhecimento do mundo? Vamos parar
a filosofia? Vamos parar as ideologias para -oonsagrafrrios parzonas.
tidos existentes cujas ideologias são desconhecidas depois _de
Já na minha juventude, quase infantil ainda, quase infantantos e tantos anos de existência?
-te;_ ouvia o seu nome na boca de meu pai; ouvia seu nome
relacionado a Luís Carlos PreStes, Pedro Pomar e tantos outros
Isso~ portanto, é da maior gravidade!
líderes que já vãô fícando no esquecimento ...
Defenderei, durante o exame desse projeto de lei, a contiUm dia vim a esta tribuna falar sobre a morte de Luís
nuidade do direito de existir dos pequenos grêmios. E combaterei, com toda a certeza, a possibilidade dos aluguéis, das
Carlos Prestes e prestar uma homenagem àquele grande cidalocações partidárias, inclusive nos grandes grêmios. --dão brasileiro cujos_ errOs e virtudes não podem ser ainda
Havemos de estudar-uma solução pela qual haja o impeavaliados com muita facilidade, tal a grandeza de sua personalidade em relação aos tempos escuros em que viveu neste
dientc de determinadas candidaturas: exigir-se algum tempo
País.
de filiação, exigir-Se a experiênCia pãrtidáfíá-. 0 fiã"Ver passado
Mas a verdade é que homens como João Amazonas, Luis
por uma Assembléia Legislativa deve ser importante quando _
Carlos Prestes e tantos outros que lutaram contra tlldO e contra
se examina a candidatura de alguém. O ter vários mandatos
to4~~ e ainda podem chegar aqui numa tarde democrática
de Deputado Federal deve poder garantir a candidatura de
comQ esta, são a verdadeira prova da resistência humana a
alguém ao Senado Federal. O fato de havec exercido uma
todas as pressões que tão desumanamente foram exercidas
cadeira no Senado Federal deve ser uma credencial para a
sobre o solo pátrio e contra o talento nacional.
candidatura seguinte.
As inovações que possamos realizar trazendo-peSsoas es~
Vendo João Amazonas, como lamento aqueles lídereS
tranhas a um partido e delas fazendo candidatos majoritários
que despontaram e não puderam surgir, porque foram suplanou mesmo proporcionais, é siilal de falência do partido na
tados pela força e terminaram em cemitérios clandestinos;
foram_ assassinados com água gelada, foram dados como tendo
sua ideologia e no seu programa. Cuidados como este devemos
praticado suicídio: São pessoas que foram cei{adas do modo
ter: cuidado para que um partido não utilize um programa
de televisão para invia:I:;PJ~ar a luta _entre outros dois. Aconmais impiedoso, e hoje nós pagamos muito caro pela ausência
dessas pessoas nas lides públicas, nas lides jurídicaS de nossa
teceu no meu Estado,.porexemplo, de duas coligações estarem
Nação.
litigando- com espaços mais ou menos equilibrados, e uma
João Amazonas, aqui presente, é um exemplo em contráterceira força pequenina entra na lide para diminuir um e
rio. Conseguiu garantir a existência, a coerência e, ainda J:loje,
acrescer o outro. Isso significa dizer que houve u_m__ desequiem plena maturidade, luta. E é em respeito a lutas de cidadãos
líbrio, pois aquele partido abandonou os seus propósitoS para
como este que temõS que lutar também, daqui da tribuna
filiar-se a propósitos alheios sem uma coligação. Interferiu
do _Senado FederaL Afinal, esta é uma Casa da Federação;
de modo indevido e desequilibrou a propaganda eleitoral,
que, pelo caminho da lei, deve ter princípios justos, para- aqui representamos os Estados, mas não chegaríamos a este
recinto sem o voto pópular, que deve ser profundamente honque todos disponham das mesmas possibilidades diante das
rado. É isso o que tento fazer desde o meu primeiro dia
câmaras de televisão c dos transmissores das emissoras de
na Assembléia Nacional Constituinte até o momento exato
rádio.
em que me encontro na tribuna desta Casa.
Mas, no Brasil. tudo é admitido em matéria de eleição.
Pugno pelas prerrogativas senatoriais no momento em
Eleição é -sinónimo de ani.Oralidadc, é "dínhdro no bolso
que entendo que esta é uma Casa federacionista, irias é, acima
e pé ligeiro" -como ouço dizer no meu Estado. Uma pessoa,
mesmo ·que tenha um excelen_te dese-mpenho parlamentar,
de tudo, a Casa que pode ser lotada pela própria alma do
uma coerente vida partidária, pode ouvir algo ~ssim: "Tem
povo, pelo espírito popular. Garanto a V. Ex~s que o povo
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Indago, Sr. Presidente, sros e Srs .. Senadores, se não é
chegada a hora de voltarmos nossa atenção para o dispositivo
constitucional_ que garantiu o_ direito praticamente irrestrlto
., d~ greve aos fullCionários públicos? É inã.ceitável que, acobertados pela garantia da estabilidade. e protegidos, em conseqüência disso, de demissões por justa_causa, possam se transformar em fáceis _massas de manob_ra ,nas mãos de dirigentes
sindicais que só querem tumultuar a vida nacional, por considerarem que quanto maior o caos melhor será para os .seus
in.tentos.
Que país des_ejam aqueles que assim procedem.? NãÕ pÜde
_ser o país da ordem, não pçd~.se_r 9 país do progresso, pois
ordem e progresso não vicejam naqu~les lugares em que reina
a anarquia e a falta de respeito.
Se, por um lado, ê indiSpensável que se tomem as m6.didas
legais para que fatos de.ssa natureza não voltem a se repetir,
por outro, é lamentável que o respeito aos símbolos nacionais
de um país seja imposto pela força.
Ainda hoje, o MinistrO da Justiça, Senador Maurício Corrêa, tomou providências no sentido de investigar profundamente aquele abuso quanto à Bandeira Nacional. Já vi neste
País queimarem e pisótearem. bandeirâs· de oUtroS países, corno a dos Estados Unidos, mas jamais me deparei com uma
cena como aquela em que brasileiros: pisoteararn a Bandeira
Nacional. Que espetáculo veig0nhos6!
Ontem, o jorrial Correio Braziliense trouxe uma fotogra~a a cores da Baç.deira Nacional, símboJo augus~o da. Pátria, estendida no chão, na porta do Ministério do Ti-ãbalho,
sendo pisada por pessoas rindo em gargalhadas~ OUtras pessoas,~conscientes, não aceitavam aquele fatO.
·
.·
E lament~vel_aq_ue_f?q!'!:tO chegou o nosso País;_ é famenO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
tável, realmente, ver essa nova geração de s.ervidor.es Públicos
a palavra ao-sr. Senador Aureo Mello. (Pausa.)
. ._. .. . . .. ._
-·hão tereni. outra· maneira ·de. prote.star. . .
S. Exa não se encontra em plenário.
Revoltei-me ~ eu que ainda sou de ·uma: geiaçâo que,
Concedo a palavra ao Sr. Senador Eduardo Suplicy. (Pauquando estudante, diariamente, ào· ffeijüeõ.üu a escola da
sa.)
minha pequena cidade de Várzea Grande, no interior de Mato
S. Ex~ declina da palavra.
Gfósso, particípava do hastearnento do pavilhão nacional e
Concedo a palavra ao Sr. Senador Júlio Camoos.
CailtãVa o Hino Nacional e o Hino à Bandeira .. FiqUei triste,
meu cora-ção doe.u ao ver ontem, aqui na Capital da República,
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. -Pronuncia o seguinhomens e mulheres ditos esclarecidos- pois são fi.mci.onários
te discurso. Sem revisão do orador.) -·S..r ... Pre.sident~, Srs.
Senadores, injuriado como homem público e decepcionado - públicos- a colocarem a nossa tão querida Bande.ira Nâciofial no chão, para ser pisada por aqueles que adentravam
como cidadão, estou aqui nesta tribuna para condenar, com
no prédio do Ministério do Trabalho.
todas as minhas forças e ç:om toda a yeeruêncja de que sou
Lamento, também, profundamente, o desdém e o descaso
capaz, a atitude irresponsável e debochada com que integrandas autoridades daquele Ministério que não tomaram, de imetes do Sindicato dos Servidores Públicos do.D\strito Federal
diato, uma providência cabível. Se fosse eu o Ministro do
trataram a Bandeira Nacional na entrada do Ministério do
Ttabalho ou o Diretor de qualquer setor de confiança daquele
Trabalho, na terça-feira última, fato retratado em primeira
órgão jamais permitiria um fato lamentável como o de ontem.
página do Jornal Correio Braziliense de ontem.
É triste ver a que ponto chegou a Nação Brasileira, com
A fotografia- da Bandeira Brasileira, transformada em
a Bandeira Nacional servindo de capacho na entrada de. um
capacho e pisotcada sob os olhares aprovativos e as gargaprédio ministeriall O ideal é que seja um s.entini.ento nobre
lhadas de pessoas que devem ser funcionários públicos, é sima brotar no íntimo das pessoas.
. .
plesmente revoltante! Como admitir":"S.C taman.h_o desrespeito?
Considero um dos nossos grandes erros o Minis.tério da
Como supor que essa atitude tenha partido de servidores públiEducação.e Cultura, há algum tempo, ter excluído dos currícos, de pessoas que, pela sua condição. deveriam ser exemplos
culos escolares a disciplina Educação Moral e Cívica. Antigade cidadãos e de patriotas, já que, além de hrasilei.ros, prestam
mente, as escolas ensinavam não só o ABC, como também
.
serviços diretos ao Brasil?
o amor ao Brasil e o respeito à Bandeira Brasileira; sínlbolo
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não seria, por acaso, opormaior desta Pátria.
tuno indagar desses sindicalistas por que não estenderam,
naquele chão, a Bandeira do Sindsep. do seu Sindicato? Por
Entendo que se possa fazer greve e que a grev.e é urna
que não estenderam lá a Bandeira da CUT, da CGT ou de
conquista do servidor público brasileiro- ali,ás, nesse setor,
outras centrais de trabalhadores, patrocinadores das greves,
a nossa Constituição é por demais liberal. No entanto. no
tda intransigência, do radicalismo que tomou con.ta de alguns
momento em que vejo um espetáculo deprimente como aquese~ores essenciais da vida nacional, nos últimos tempos?
le, não consigo entender que os grevistas, com raiva do aumenbrasileiro é diversificado; o povo brasileiro gosta da diversidade, de ter muitas escolhas, não somos pessoas estreitas,
uníssonas; não somos_ fleumáticos, somos de um. .temperamento colérico, no máximo um temperamento sangüíneo; não
somos um povo frio, somos um povo inquif:lO; queremos ver
a semente que começa e germina, queremos ver a- árvore
crescer, não queremos apenas colher os frutos das árvores
que já são velhas, frondosas, grandes árvores que nos dão
sombra e calor. Nada disso! Q povo brasileiro gosta de derramar a semente no-chão, acompanhar todo o crescimento vegetal e sonhar com o que será grande amanhã!
Os partidos pequenos têm direito à subsistência, t~m direito a continuarem existindo, mesmo porque, no processo
social em que nos encontramos, talvez sejam necessárias muitas substituições, ou ideológicas, ou pragmáticas, ou fisiológicas, ou de caráter soci~l, mas modificações que levem este
País a ter uma consciência. para com a educação, a ter uma
consciência para com a saúde preventiva.
Com esses partidos enormes que aí estão, partidos que
integramos, ainda não conseguimos derrubar O.anal_fabetismo,
ainda não conseguimos estruturar a escola pública, a escola
comunitária; não conseguimos uma rede hospitalar adequada,
ou a saúde preventiva do povo; não cons·eguimos nem matar
a fome da nossa gente!
Por isso, venham os idealistas, cresçam e ocupem o espaço
democrático de nosso .País.! E.ste é O anSêiO -do próprip povo
brasileiro!
Era o que eu tinha .a dizer, Sr. Presidente, Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
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A partir de então, o trabalho de conquista de adeptos começou
a se desenvolver de maneira mais organizada.
Ao fazer este registro não podemos olvidar a figura extraoraiilária do Pastor João Batista da Silva, que exerceu a
sua atividadc religiosa em vários EStados do Norde_ste. especialmente no Rio Grande do Norte, onde desàe 1960 até
hoje, dirige a Asseinbléia de Deus. Agora, alquebrado pelos
ensinando às nossas crianças. aOs noSSOs estudantes de primei- - seus 88 anos de idade, ele passou o comando da sua igreja
ro e segundo graus a amar e respeitar os símbolos da Pátria· para o Pastor João Golries, de MossorO~ a quem desejamos
sucesso no desempenho desta nova missão.
é que evitaremos espetácillos tristes como o que se pôde preEstima-se qi.ie há, hoje, no nosso -Estado, cerca de 40
senciar no dia de ontem e noticiado pela imprensa.
mil evangélicas da Assembléia de Deus, sendo a metade na
Portanto. Sr. Presidente, Sr• 1 e Srs. Senadores, é melhor
capital e a outra metade no interior. Além disso, conta esta
que se reprima agora esses iilillilgOS""declarados da Pátria do
~
Igreja com 300templos e 105 pastores. .
que termos que conviver com a baderna e a desordem que
-,-Além da ativídade estritamente religiosa, os eVangélicos
parece desejarem instalada em nosso País. ~
preOcupain-se também com a educação de t' grau c com a
Confio plenam.ente que O Sr. Minisfro da Justiça -irá toassistência social aos menos favorecidos.
mar, junto com a Polícia Federal, as medidas necessárias para
Finãlizando este registro, queremos nos congratular corri
processar, dentro da lei e da ordem, aqueles que atingiram
os pastores e todos os evangélicos da_ Assembléia de Deus
o símbolo máximo do Brasil - a nossa Bandeira.
do Rio Grande do Norte, desejando~ lhes um futuro promissor,
Muito obrigado!
cheio de paz e de harmonia na-comunidade potiguar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
~O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Lavoisier- Maia.
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN.· Pronuncia o
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr.s e Srs. Senadores
ocupamos, hoje, esta tribuna para razcr o registro do trans~ - seguirite discurSO.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
a excelente posição geográfica e _estratégica do Brasil, com
curso do septuagésimo quinto aniversário de fundação da Asa imensidão __de seu~erritório e a -vasta costa atlântica, intcr~
sembléia de Deus no Rio Grande do Norte.
- . , _ -----meiando a América do Sul, Europa, África e Estados Unidos,
A :onvite do Deputado Antônio !áco_me, qu~ é pastor
evangélico, fornos ao Campus Universitário da UFRN. parti-- concede-nos, sem dúvida alguma, uma privilegiada situação
no inter-relacionamento mundial, o que confere aos nossos
cipar da solenidade de encerramento das festividades.- Foi
portos e aeroportos importância finpar neste con"texto geográ~ um espetáculo de fé e confraternização, que reunfU milhares
fico_, de efetivo instrumento de consolidação e expansão do
de evangélicos em torno da palavra de Deus._
_ _
comércio intermlciOrial, e de intercâmbio, em todos ·os se tores,
É historicamente sabido que a nação brasileira for~ou-se
entre as nações.
sob a influência predominante da religião -~tÕlica,_ cj~e foi,
- Florianópolis, em decorrência de seu posicionamento teraté o final do Império, a religião oficiat"do Estiido. Com
ritorial, a meio· caminho entre o cone sul do Hemisfério c
a Proclamação da República, em 1889, concretizou-se a sepaas r~giões Sul e ~Udeste, desempenha, tarnbt!m, uma fUnção
ração jurídica entre o Estado e a Igreja Católica. Além___disso,
relevante e valiosa de empório inier-regional. -DeS-te -m-odo,
a Constituição Federai de 24 de fevereiro de18nproclairíóu
entendemos que o Aeroporto Herct1io Luz, daquela capital,
a liberdade religiosa no capítulo sobre a Declaração de Direicom um intenso movimento, hoje, de pass-ageiros e-de-mercatos, art. 72, incis-o III, que diz o_seguinte:
dorias, enquadra-se, perfeitamente ;-neste novO perfil e papel
"Todos os indivíduos e confissões podem exercer pública
de intermediar distâncias e intercambiai' pessoas e riquezas.
e. livremente o seu culto, associando-se para esse fim- e adquiAssim, aquele aeroporto extrapola já a _condição de um
nndo b,ens, observadas as disposições do direíto cdniainn~
simples campo de pouso doméstico, alcãnçando uma abranEstava, assim, proc1amada a liberdade religíosci, prlnêíi)io- sa-gêi].cia maior, ou seja, está habilítadO aõ stafus-de-aeTOpO-itO
lutar e importantíssimo para a colivfvêri.cia' harmoniosa dos
de nível interriadórial.
diversos credos religiosos. A partir de então, todas confiSsões
Dispõe ele de todos os equipamentos técnicos exigidos
religiosas puderam conquistar espaço, construir ·os seus tempara a categoria: de aeroporto internacional. sendo um dos
plos e fazer o seu proselitisnio, apesar de predominar ainda
mais bem estruturados do País. É, portanto, das mais justas
a mentalidade do Concílio de Trento" no seio da Igreja Catóe_ oportunas a pretensão de lideranças políticas e empresariais
lica.
~
- ~~~
-~ ~
de Santa Catariiia de elevar aquele aeroporto ao plano interna~
Com a realização do COO.cílio VatiCano Íl, conYocadocional, posto"que o mesmo já é considerado aeroporto alterpelo saudoso-Papa João XXIII, o movímerito ecumênic6 ton~tivo.
mou grande impulso, faCilitando cada vez mais a convivência
Inclusive, para a Secretaria da Receita Federal, o aerorespeitosa de todos aqueles que, de acordo com as suas convicporto de Florianópolis é computado como alfandegário, por
ções, procuram encontrar-se com Deus.
se portãr e servir como alfândega internacional. Para a sua
A Igreja Assembléia de Deus foi _f~ndaçla, _p.o Brasil,
internacionalização, é necessário apenas o reconhecimento
em 1911, pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre-0.
do Departamento de Aviação Civil - DAC e Ministério da
Do Pará, onde eles se fixaram, a Assembléia de Deus esPaAeronáutica.
lhou-se por todo o Nordeste, instalando-se em_ Natal (RN),
Nos últimos anos, Sr. Presidente, o movimento de vôos
em 1916, através do Sr. Antônio Felipe_ Bezerra e da sua
internacionais nO aeroporto catarinenSe tem aümenfãdo signiesposa. Em 1919, a igreja- matriz de Belém do Pará enviou
ficativamente, como poderemos obserVar nesses dados: no
ao Rio Grande do Norte o Pastor José Estumano Morais.
to de 85% cOncedido aos funcionários públicos _..:._.dentro ctãs

possibilidades do Governo Fed_eral -coloquem a Bandeira
Brasileira no chão para ser pisada.
Entretanto, queremos pedir ao Sr. MíniSiro- {ia Educação
que reconsidere, através do Conselho Federal, a medida tomada, voltando a induir no currículo escolar básico das escolas
brasileiras a- disciplina Educação Moral e Cívica. Tal..,.,ez só

..
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período de dezembro __ do ano passado a março último, mais
de trezentas aeronaves internacion-ais. de diversas empresas
aéreas, como a Varig, Aerolfrieas Argenti.Il.as, Pluna,_ ~éro
Cancum, Transbrasil e Vasp, pousaram naquele ae-ródromo,
ultrapassando o__total de_mais_de cínqüenta mil passageiros
transportados.
Por outro lado, a internacionalização do Aeroporto Hercílio Luz representa expressiva vantagem económica-e eStratégica para o Paí~.• o qtie vale dizer, obviamente, para Santa
Catarina tainbém, que pretende se tornar sede de um dos
pólos do Mercosul, e desenvolv~r o_ seu imenso potencial turístico, agora -vitalizado com o crescente afluxo de levas de turistas sul-americanos a cada anO. O aeroporto funcionadii,-ãSSíril,
como um portal de entrada para toda aquela região.
Para atender, portanto, à demanda do Mercosul, que,
naturalmente, se expandirá em nosso_ Estado e r_egião Sul,
e da promissora indústria turístiCa catarinense, é que se impõe
a necessidade da intemaciorialização do Aeroporto Hercfl.io
Luz.
Esta justa e legítima reiviildicação do _Est~adg,_ d!! S().nta
Catariii3, que irá reforçar~ aihda mais, o valor e a qualidade
de vida de sua população, está sendo encampada por inúmeras
e ilustres lideranças do Estado, como, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial da Grande Florianópolis.
Deste modo, Sr. Presidente, endossamos, com a maior
veemência e entusiasm-o, as solicitações Ieíta::f _ào Depãrtamento de A viação_ Civil e ao Ministério da Aeronáutica, no
sentido do atendimento do referído pleito. ESte o apelo e as ponderaçõe_s que pretendíamos fazer
desta tribuna sobre o assunto.
Obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.

Concedo

O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sf'ls _e_Srs. Senadores,
o Brasil vive hoje uma das_ suas piores crises ná área da saúde.
O reaparecimento de doenças banidas há mais de cem anos
do território nacional comO o cólera, febi-e amarela e a dengue
nos coloca epidemiologicamen& junto aos maiS atrasados países do Terceiro Mundo.
A situação tem se agravado ao longo das últimas dUas
décidas principalmente pela falta de prioridade às políticas
sociais. Enquanto gasta-se em países desenvolvidos entre mil
a dois mil dólares per capita!ano, nossos vizinhos latino-americanos investem duzentos a trezentos dólares, o Brasil clasSifi- ·
cada entre as dez maiores economias do mundo não consegue
-----_
_
passar dos oitenta dólares.
O sistema público está sucateado e tecnolOgicamente atrasado, os recursos humanos desmotivados e desacreditados com
seus salários achatados, equiparando-se em níveis proporcionais à mão-de-obra não qualificada de qualquer setor da economia nacional. Não se tem uma política de medicamentos
e investimentos na área de saneamento. Só Se ouviu fafãiquando do aparecimento do surto de cólera.
Alagoas reflete com exatidão este quadro nacional com
alguns agravantes. Entre 1974 e 1986, a rede pública ambulatorial e hospitalar foi toda expandida; detinha, até então
oitenta por cento dos leitos do interior do Estado tendo sida'
totalmente equipada, inclusive com vinte e cinco unidade~
mistas contando com centros cirúrgicos. _ __ _ Havia médicos em todos os municípios e eni.m motivados
ao trabalho pelas boas condições para o exercício profissional
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com uma justa remuneração e os servi<Jor~?s de ,nível ~uperior,
com quarenta horas, recebiam em média dezesseis saJários
mínimos, alêm do incentivo· à_ friterioriza:ção.
P!ogramas colno de haitSeTiíise,". tuberculose materrio
infantil foram implantados e funciOnavam coin eficíêilcia pois
tinha-se uma política correta âe Cãpacitação e eram apoiados
pelo programa de suplementação alimentar (PSA), e_ste não
só importante- do ponto de vista da _saúde mas também pelo
seu grande alcance social.
__
Vale ressaltar que oitenta por cento do custeio da rede
e. cinqUenta por tento dos investimentos eram mantidos pelo
Tesouro Estadual, uma vez que as autorizações_ de intemação
- hõSPJfalar iiilda ·eram-um Privilégio do s_eror priVado. Recursos
para-despesas ambulatoriais só começaram· a chegar efetivamente a partir da implantação das ações integradas d_e saúde,
nos anos de 1983 e 1984.
Com este nível de cobertura aSsistencial tivemos 1,1ma
reversão bastante positiva dos indicadores de morbi-mortalidade. Atingimos, em 1984, índice elevadíssimo de cobertura
vacinai para padrões nordestinos: setenta e cinco por cento
de crianças, na faixa etária de zero a cinco anos, foram vacinadas contra paralisia infantil, sarampo, caxumba e difteriã~
Estas ações associadas a investimentõs significativos na
educação baixaram o nível de mortalidade -infantil no Estado,
de cento e vinte para setenta por mil crianças nascidas vivas.
Reduzimos a quase zero o aparecimento do tétano neo-natal,
atraVés de um arrojado programa de acompanhamento de
gestantes e deixamos instalado em cada município um gabinete
odontológico.
Hoje o quadro ê desalentador. Além do recrudescimento
de velhas endemias, faltam médicos cm quarenta por cento
dos municípios, dentistas_ em setenta por cento, programa
de suplementação alimentar; foi desativada a Central de Medicamentos-CEME, que passou dez meses sem envi_a_r s_e_quer
um comprimido aos centros de saúde e o vendmento médiQ_
de um servidor de nível superior não passa de cinco salários
míriiriióS.

e

Vale -Ienibrar que mensalmente o· Estado pode receber
do Governo_ Federal, para se custear e comprar serviçOs atnbulatoriais ao setor privado, um milhão e s_etecentos mil dólares.
Pela incapacidade gerencial e o desaparetharriento da rede,
atinge apenas cinqüenta por cento deste teta. Para as despesas
hospitalares püblico e privada são destinados em_ torno de
dois milhões de dólares qo.e somados às duas fontes federais
de financiamento totalizariam aproximadamente quãtio- rriílhões _de dólares, bastando uma pequena contrapartida do
Estado para se promover indicadores de saúde de bom padrão,
apesar-da pobreza de Alagoas.
Assim considerando que apesar de insuficiente este volume de recursos é apreciável, visto _dispormos atualmente de
cinco mil lei_tos dos quais mil e quinhentq~ _s-ã_ç_ R~blico~. -~
por dis)?ormõs de uma rede ambulatorial bem localiza4a geo- graficainente pelo Estado (quatrocentos e vinte unidades distribuídas em sete Regiões d_e Saúde), cons_iderando, ainda,
que dispomos de importantes unidades de referência cst.ãduãl
como o HEMOAL, Hospital Portugal Ramalho, Hospital de
Doenças TropicaiS -e Unidade de Emergência, propomos como
medidas de governo:
I---: FaZer um esforço para destinar do Tesouro Nacional
no mínimo dez por cento do seu Orçamento para gastos com
salíde;
---
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II - municipalizar as ações de saúde em todas as cidad~s
do Estado que se mostrem interessadas e capazes de asswmr
o gerenciamerttõ de suas ações;
,
_ _ __
III - investir todos os recursos-possíveis na recüperaÇão

da rede básica ambulatorial e hospitalar;
IV- recuperar-e reequipar as unidades do Estado;
V - investir um percentual em projetes de pequeno,
médio e grande porte para ações de saneamento e fornecimento de água a ser discutido com a sociedade e os órgãos

do Governo ligados a Planejamento, Fazenda, Meio-Ambiente e Saúde;
VI - formular uma política de recursos humanos _para
a saúde que contemple a valorização do servidor e recúpere
os saláiioS definido piso salarial, criando instrumentos que
gratifi_Quem a assiduidade, a prática responsável das atividades
e a qualidade dos serviços prestados. Criação da gratificação
para os que trabalham na perife~ia da capit~l _e r_even~o a
-- ~ ----- -- gratificação de interiorizaxa:o;
VII - proibir termmantemente investimento em novas
obras, até que se tenha recuperado plenamente a rede exis~
tente·
VHI - intensificar as ações de vigilâncias sanitária: e
epidemiológica;
_
_
IX- incorporar a Funglaf à Secretaria Estadual de Saúde
para racionalizar o trabalho e diminuir os cu~to_s;
X- transferir para a Secretaria do Trabalho as atividades
da Superintendência de Promoção Social, hoje ligada à Saúde.
Com estas medidas esperamos alcançar metas em três
etapas:
Curto prazo: reorganiZação admiriistriltiva-·e melhorja da
qualidade e oferta dos serviços.
_
__
Médio prazo: aperfeiçoamento tecnológico; dit!tiimir os
indicadores de mortalidade infantil para quarenta por mil nascidos vivos; cobertura vacinai de cem por cento da população
de zero a cinco anos-; -cobertura odontológica preVentiva em
cem por cento da população escolar e curativa em setenta
por cento do Estado; cobertura de ações básicas em cem por
cento dos Municípios alagoanos e cobertura médio~assistencial
em todo o Estado.
Longo prazo: serviços de água e sa~~~mento em cinqiieóta por cento dos municípios; assistência à saúde em cem por
cento do Estado. Deixo claro no que diz respeito às propOstas
que elas fazem parte de um conjunto de idéias_ caracteriz~das
como diretrizes e que cada área temática abordada terá, oportunamente, de sofrer aprofundamento a partir de discussões
com outros setorcs e grupos técnicos para que-possam tomar
corpo, consistência e ser transformadas em uma Política de
Saúde. Entendemos também que a reversão deste quadro
só s_e dará quando somarmos a estas medidas políticas sociais
que melhorem as condições de vida da população: salários,
habitação, educação e lazer. Jamais devemos esquecer que
"saúde é um dever do Estado e um direito dos cidadãos".
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rudrigues) ~- COncedo
a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÁO CALMON (PNI:DB
ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr<P e SrS. -Seõidores,
poucas idéias poderiam ser tão atraentes para: os verdadeiros
democratas quanto a criação_ de um verdadeiro pa"rla~ento
mundial, com poderes efetivos e cãpacidade de influenciar
as grandes decisões de caráter supranacional. É evident_e que,
hoje, trata~se apenas de um sonho e, embora não seja proibido
sonhar, não se pode também imaginar sua realizaç_~o a médio
prazo que seja.
-
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- No entanto, podemos trabalhar nesse sentido. Dispomos
inclusive de uma instituição que, com o tempo, poderá trans-formar-se no embrião de uma nova organização, com instrumentos-capazes-de defender a de_mocracia, a paz e o. de~en_vc::I
vimento tecnológico para todos, com uma JUSta dtstnbutçao
de seus benefícios. Trata~se de uma instituição qua-se desconhecida da maioria da população, a União Interparlament~r.
É verdade que existem razões para tornar menos efet~v~
sua ação. A principal delas é o fato de não manter uma atlvidade permanente. Reúne-se de forma ocasional, duas veze:s
por ano. O mesmo acontece, infelizm:nte, com o gru~o brasileiro da União Interparlamentar, CUJa agenda preve alguns
poucos encontros anuais, insuficientes p~ra se elab01:ar uma
pauta mínima de discussões e para se firmar uma hnha de
ação.
. .
.
__
Por essa razão, torna-se extremamente auspiCiosa a dispo~
sição do emin~nte Senador Ruy Bacelar, atual Pre:~idente ~.o
Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, para confenr
à nossa representação na entidade um programa capaz de
tornar permanente essa ação. Assim, estaremos dando um
_primeiro passo para ultrapassarmos apresente etapa, mar':3da
por reuniões-episódicas, e passando a um novo momento histórico.. Em outras palavras, estaremos apostando no futuro.
A-importância de uma iniciativa comó ess~ não po~~
- ser subestimada, em especial quando se tem ·em ~lsta a
tude dos debates ocorridos nas últimas conferências da Umao
Parlamentar. Refiro~me particularmente à 89~ Conferência,
realizada em Nova Delhi, Índia, eTitre 12 e 17 de abril último.
Para que se tenha uma idéia de sua represe?tatívidade, b~sta
registrar que a ela compareceram d~lcgaçoes de 112 pa1s~s,
unidas em torno da defesa da paz umversal e da democracia.
Tive a oportunidade de participar dessa conferênCia, pro- n.unciando~me ihclusive em um de seus principais painéis, o
que tinha como tema central a educação para ~ democracia.
Valendo-me.de experiência recente, em que tiVe a oportunidade de observar o padrão de desenvol_viment o dos chamados tigres asiáticos, pude chamar a atenção dos ilustres membros daquela assembléia para as novas nece~si?ades gc::_radas
pelo ritmo impoSto ao crescimento da economia mt:rn.aciOnal:
__ Iniciativa -_e competitividade passaram a constitUir as novas chaves pata-a participação nesse crescimento, que atingiu
níveis de aceleração que nem imaginaríamos anteriormente.
Para isso pesa'ra"m também, causa c conseqüência desse ritmo
acelerado, aS· radicais transformações_ políticas ocorridas no
mundo, encerrando-se ·a bipolaridade que o marcava desde
__ __a_Segunda GUerra Mundial.
-A integração nessa noVa ordem internadoi1.3.1 não depende só de medidas de natureza estritamente econôrnica. Não
é apenas demolindo barreiras alfandegárias e estimulando a
modernizaçãO que se conseguirá atingir o nível alcançado pelas
naçóes que partiram primeiro. É preciso, antes de mais nada,
dotar os cidadãos de instrumentos efetivos para -~e tornarem
agentes desse -processo de-célere crescimento. Foi o que fize~
raro países como o Japão, Taiwan. Cingapurã e-Coréia do
Sul.
A forma de se chegar a esse patamar não constitui _segredo. Esses paíSeS a adotaram. Trata~se de se investir em educação, fazendo ·com que o ensino obrigatório a todos entre os
~ 7 e os 14 anos deixe de ser mera ficção, asSim como de se
garantir que esse ensino assuma padrões de qualidade ,que
- capacitem os cidadãos a situarem-se nesse novo e c~mpctltlv?
mundo que se abre, cheio de promessas mas tamb!:!m de ex1~
gências que não podem ser ignoradas.

amr!l-
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A participação brasileira nessa 89• Conferência adquiriu,
porém, uma outra relevância. Por iniciativa airida do brilhante
Senador Ruy Bacelar, que aí não se ateve a praxes já superadas, a língua portuguesa passou a constituir também idioma
oficial da União Interparlamentar, quebrando o exclusivismo
pelo qual até então víamos barrados.
Levando em consideração o fato de que o português é
falado por mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo,
o presidente do Grupo Brasileiro discursou·em nosso.idi_oma

perante o plenário da União Interparlamentar. Embora os
tradutores presentes recebessem cópias do seu pronunciamento, que alcançou grande repercussão, vertidas para outras
línguas, a posição estava marcada. Terá, eViâeOtemente, profundas implicações para o futuro.
-- - É por todas essas razões, assim como pela convicção de
que por meio da constituição, um dia, de um Parlamento
Mundial estaremos dando o passo decisivo para ã democracia
e a paz mundial, que proponho a incorporação aos Anais
do Senado do discurso· proferido pelo Senador Ruy Bacelar
perante a 8~ Conferência da União Parlamentar.
Documento a que se refere o Sr. João_ Calmon em seu
discurso..
..
.
"Os últimos anos deste vigésimo século têm sido de rápid~
e- profunda mudança. Em diversos campos da_atividade e do
conhecimento humanos, muitas certezas, que pareciam inabaláveis, vêm desmoronando. A Guerra Fria_termino__u. Não
mais vivemos naquele clima de tensão a que já estávamos
acostumados, sob a ameaça da conflagração nuclear. O mundo
se integra pelas vias da economia de mercado globalizada
e da universalização dos meios de comunicação modernos,
instantâneos e onipresentes~ Tudo parece indicar que se estaria
iniciando uma era de paz duradoura, de integração económica
- através do mercado - e cultural - através dos meios
de comunicação de massa.
A utopia do socialismo ruiu. O fracionameiitó da outrora
poderosa União Soviética e a quebra de seu bloco de aliados
teve como resultado a configuração daquilo que o ex-Presidente dos Estados Unidos, George Bush, denominou ~·a Nova
Ordem Mundial": o mundo tem agora uma única superpotência: Os conflitos locais, origínados por problemas específicos de áreas menos desenvolvidas do globo, não mais envolverão os interesses de duas potências antagóniCas. Episódios
como os da Coréia, do Vietã, e do AfeganiStão~ pertencem
ao passado. Isso, porém, não significa que tais coõflitos não
mais ocorrerão. A Guerra do Golfo revelou o que as palavras
do ex-Presidente Bush significavam: ao invés de uma era de
paz universal, o poder absoluto de intervenção militar da potência tornada única. Meses depois, na Somália, outra intervenção. A ajuda humanitária aos flagelados da fome causada
pela guerra civil num caso, a defesa da autode_terminação
de um povo - o Kuwaitiano -_no outro, as justificativas
para a ação americana (de fato, em parte verdadeiras) encontraram o apoio integral do Conselho de Segurança das Nações
Unidas. Mais tarde, discretamente, noticiou-se o outro lado
dessas intervenções: bombardeio de civis no Iraque, inutilidade das operações na Somália. O banho de sangue continuado nas repúblicas da antiga Iugoslávia, embora fartamente
exibido nos jornais e na televisão, não suscitou airida uma
ação pacificadora análoga, como a sugerir que teria havido
outros motivos por trás daquelas ações que não os de ordem
humanitária e pacifista. Outras escaramuças, como a guerra
civil em Angola, dificilmente ganham as páginas dos jornais
ou as telas dos televisores.
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No campo económico, o mundo assistiu à formação de
blocos continentais, unindo países por acordos inicialmente
comerciais._ A ação mais ·ou-menos toiiceítáda de seus integrantes levou os chamados "Tigres Asiáticos''" a saírem, em
pouco tempo, de um grande atraso económico e social para
a vanguarda das nações que mais crescem. A América do
Norte encontra no NAFTA (North America Free _';rrade
Agreement) razões de esperança no fim da recessão no Canadá
e. nos Estados Unidos, e do subdesenvolvimento no México.
No COne Sul, projeção meridional dO ContineJ;Ite americano,
nosso País faz parte de uma iniciativa semelhante, compartilhando esses objetivos com Argentina, Paraguai e Uruguai.
Nã Europa, a integração- cOffierdal já avançada, os países
sigll3.tários do Acordo de Maastricht avançam para a supressão
também das fronteiras para o trâllsitó- de trabalhadores. Esses
acordos resultam da substituição-das idéias de auto-suficiência
e de autonomia total pelas de interdependência e ç_ont.PleJr!.egtariedade.
_ Se o que ocorre na Europa servir de modelo para os
blocos ·em formação, haveremos de assistir à constituição de
uma nova noção de cidadania, independente da idéia de_ nacio- nalidade, pois esta se conserva intacta na m-Ultiplicidade de
Cf.!.lturas, idiomas e cm.~-lmes que ~ o_ cqnti_nente europeu,
agora em vias de integração profunda. As conseqüêricias _sociais, culturais e Psicológicas desse estatutO de cidadania transnacional (ou multicultural) ainda não podem ser divisadas.
Esses fatos, ·contudo, não devem nos fazer esquecer de
um outro aspecto da realidade mundial: a persistência da miséria e da fome, que afligem a maior parte da humanidade.
Muitas vezes essa Situação é caUsada por aqueles conflitos
locais, em que facções dentro de um mesmo país brigam pelo
poder e por uma fração maior da minguada renda n3.cional.
A verdade, porém, é que a pobreza crónica- desses países
se- deve_ a, urna ç>rdern iiJ.ternacional injusta, na qual alguns
países corisomem uma parcela dos recursos riatitrais e da produção humana desproporcional à sua fração populacional no
muTidO. A continuação desse processo de consumismo desenfreado por parte das nações ricas tem causado a grande degradação do meio ambiente, de que a humanidade só se conscientizo·u há umas poucas décadas. O mais alarmante é que hoje
os danos ao ambiente tendem a ser mais gravosos justamente
nos países pobres que, em seu esforço de produção a todo
-cUsto, premidos pela situação de _desvantagem económica a
qUe se aChain atrelados, muitas vezes não têm a capacitação
tecnológica ou a disponibilidade econômica pãra- inveStir em
práticas preservacionistas. A pobreza agrava a urgêne!-a em
produzir e relega a segundo plano o cuidado com o meio
ainbiente.
Isso não é tudo:_ as desigualdades sociais dentro desses
países mciis pabres são t_amb~m enormes: A maioria absoluta
d3S_ilaÇões aqui representadas tem uma parcela significativa,
de sua população vivendo no mais completo estado de miséria,
em condições subumanas. Meu PaíS, infelizmente, se encontra
entre esses. É nosso desafió, de todos nós, representantes
desses povos, agir internamente, em nossos países, para modificai- esse quadro desolador. Mas é também um desafio para
todos os homens, uma vez que parte dessa pobreza é também
o resultado daquela ordem internacional injusta.
Nisso reside, a nosso ver, a importância desta União Interparlamentar. Somos aqui membros das instituições ma:is_iepresentativas de nossos povos: __o_s Congressos, Assembléias e Pariarncntos Nacionais. Poder-se-ia dizer que, enquanto as Nações Unidas se constituem em um órgão colegiado dos Estados

.
'
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(do Poder Executivo, invarialmcnte representante dos_ segmentos dominantes dos países), nossa União é um órgão cfqs
Legislativos Nacionais, nos quais, em geral, tQdos os segmentos raciais, sociais, religiosos e ideológicos,_ ~nfi_m, todas as
correntes_ majoritárias ç_mínoritárias da opinião pública têm
assento. Rcpresentamqs assim, mais que nossos Estados, as
nossas Nações propriamente ditas, os nossos povos. É por
isso que, em nosso entender ,é este LliD foro mais que adequado
para o debate desses problemas. Quem sabe, mais ainda,
o lugar certo para que se delibere e_ se tomc.:m as decisões
que poderão resultar cm iniciativas globais para a redução
do sofrimento de tantos de nossos _semelhantes. Noss~ .ati vi~
dade poderia ser, talvez, mais eficaz, se eSta União Interparlamentar se fizesse representar n~ própria ONU, cujas reuniões
passariam a ter, assim, _a_ contribuição de novos pontos de
vista - o das assembléias do povo de todas as nações.''
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Senador
Darcy Ribeiro_enviou à Mesa requerimento cuja apresentação, de acordo com o art. 235, inciso III, letra a, do Regimento Interno,.s.erá feita na-hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue;)- Nadá m~is
havendo a tratar, vou encerrar os trãbalhos, designando_ para
sessão ordinária de amanhã, a seguinte -

ORDEM DO DIA
Item único
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 9, DE 1993
~
(Incluído em _Ordem d~_pi_a nos_ Termosdo art. 353, pirágrafo único, do Regimento
Interno)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreti
Legislativo n~ 9, de 1993 (n<:J 186/92, na Câmara dos
Deputdos), que aprova o ato que outorga permissão
·à Rádio Jovem Pira Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão Sonora em fre.qüência modulada na Cidade de Piracicaba, Estado de são Paulo. (Dependendo
de Parecer.)
o SR. PRESIDENTE (éhagas Rodrigues) -Está encerrada a sessãO ...
(Leyanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.)
ATO DÓDIRETOR-GERAL N• 5, DE 1993
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atiibuição
que lhe foi conferida pelo art. 7o. § 2'?, da Resolução n" 42,
de 1993, e de acordo com o ·qtfe· Consta do Processo nn
008.510/93-8.
-Resolve nomear DÉBORÁ XAVIER ROCHA para
exercer o cargo~· em comissão, de' Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador João Rocha.
Senado Federal, 27 de maio de 1993. - Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL N• 6, DE 1993
O Diretor-Gerãl do Senado Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 7'\ § 2~, da Resolução no 42,
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n~
008.510/93-8,
Resolve nomear EMÍLIO HUMBETO CARAZZAI SOBRINHO para exercer o cargo, em comissão, de Assessor
Técnico, do Quadro do Pesso_a1 de Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Líder do PFL, Senador Marco
Maciel.
Senado Federal, 27 de maio de 1993. - Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 102• SESSÃO, EM 28 DE MAIO DE

1993
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunicação
Do Senador Antonio Mariz, referente à reassunção

do exercício do seu mandato parlamentar, a partir de 22
de maio do corrente ano.
1.2.2 - Requerimentos
--N9 510, de 1993, de autoria do Senador Marco
Maciel, solicitando que seja considerada co-mo licença sua
ausência dos trabalhos da Casa, no dia 24 de maio em
curso. Votação adiada por falta de quorum.
- N 9 511, de 1993, de autoria do Senador Antonio
Mariz, solicitando que sejam considerados como_licença
autorizada os dias 24. 25 e 26 do corrente mês. _Votação
adiada por falta de quorum.
_
_
__
- N• 512, de 1993, de ~autoria do Senador Chagas
Ro_drigues, solicitando lícença para se afastaÍ' dos trabalhos
da Casa, no dia 28 do corrente. Votação adiada por falta
de quorum.
-N 9 513, de 1993, de autoriã do Senador DarcyRibei·
ro, solicitando a criação de Comissão Senatoiia1 Temporária, para -elaborar as diretrizes para um Programa Decenal de Salvação do Nordeste (1994-2003), a ser encanli'
nhado à Presidência da República.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
-Recebimento, do Banco Central do Brasil, do relatório sobre endividamento dos Estados e Municípios, referente ao mês de abril do corrente ano.

1.2.4 - Discursos do Expediente
V ALMIR CAMPELO - Regozijando-se com a administração do Sr. Eduardo Vieira, à frente
_po Mini!>tério da Indústria, do Coinércio e do Turismo,
pelas negociações das Câmaras Setoriais, pela prioridade
dada ao Programa Brasileiro de Qualid~çle_e Produtividade
- PB.OP, e pela implementação do programa Prodetur,
que- VIsa a formaçã-o da infra-estrutura turística no Nordeste.
~SENADOR

-SI)NADOR PEDRO TEIXEIRA -Congratulando-se com a Federação das Indústrias do Distrito Federal
pela implementação do programa "Nossa Sopa".
-SENADOR MAURO BENEVIDES- Liberação
da segunda parcela dos recursos destinados aQ _combate

à seca nordestina.
-SENADOR ELCJO ALVARES.- 'rrecho$~QQ
pronurlciamento dO Senador Beni Veras na reuniãO da
Comissão Mista Especial destinada a estudar o problema
do desequilíbrio económico inter~regional brasileiro pro- .
por soluções, realizada na cidade de São Paulo, em 24
de maio do corrente.

e

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1993 (n' 186/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Jovem Pira Ltda_, para ~xplorar serv.iÇo
de radiodifusão sonar~ em freqüéncia modulada na cidade
de Piracaia, Estado de São Paulo. Discu-ssão encerrada,
após parecer de ·plenário,- fiCandO a vot3çáo adiãda por
falta de quorum.

4912

Sábado 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONi\.L (Seção II)

Maio de 1993

EXPEDIENTE
CENTRO OR.ÁPICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILElA Of MAOALIIÁES
Diretor.QeraJ do Senado Federal
, . AUACIEL DA SILVA MAlA
Oiretor E:u:cutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
LL IZ CARLOS BASTOS
Diretor lndUJtnal
FLOlUAN AUGU_Sl'O COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto
-

1.3.1 -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impres•o lob reaporw.billdad~ ~ Me••' d'a'Se~do

P~e~l

ASSINATURAS

Semestral ······-···········~··--· . . . -·-····-···-·~-------~--,----C4 Z9o~·W

Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR MARCO MACIEL -:- Situação crítica
da secano Nordeste. Editorial dqjornal O Globo, intitulado
"0 sertãu é viável". .
SENADOR NEY MARANHÃO- Defesa de uma
política nacional que atenda às necessidades do ~9rQes~e-~
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Início dareconstrução da Rodovia BRR364, em Rondônia.
SENADOR FLAVIANO MELO - Importância do
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Departamento
de. Dermatologia Sanitári-a do Acre. no combate à hanseníase.

Tiragem L200 exempLares

SENADOR JONAS PINHEIRO - 20' aniversário
de fundação da Embrapa.
-- -- - -- 1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DÓ PRESiDENTE
N•' 188, 266, 379, 480, 481: 512, 530, 56~, 620, de·
1991; 36, 340, de 1992; e 292, de 1993, (apostilas)
.N• 334/93
3 - MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-.
TES
"
-..

Ata da 102a Sessão, em 28 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, ~a 19a Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior, ft!_agno Bacelar, Jonas Pinheiro e Bello Parga
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Í3pitáCio Cafeteirã _GilbertO Minlnda ~l::leruiqU.e Almeida_
José Richa _ Lourival Baptista _ Magno Bacelar _ Mauro
Benevides _ Nabor Júnior __ PedrO TeixCi,ni_.Valmir Campeio.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) ~ AJü;ta ~e presença ~cusa o comparecimento de 10 Srs. Sepadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos n<;lssos trabalhos.
Sóbre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1• Secretário. ___
_
.
É lida a seguiti.te ,
OF. n' 78/93
Brasflia, 26 de milio de 1993
Senhor Presidente,
Tenho a honra de élirigír-m·e a: V:Ex~-, a fim de comunicar-lhe que reassumi minhas atividades parlamentares a partir
do diÇL 22 de maiO do c;o_rrente ano.
Sem mais para o, Itiómento, apreseniÕMlhe meu COrdial
apreço e consideração.
, . __
Atenciosamente,- Senador Antoni!l Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A comunicação
que acaba de ser lida vai à publicação.

s;.'

_,.SPl>rea mesa, requerimentos que serão lidos peÍo.
I' Se.cretário.
Sãu Jidos_os seg_uintes
. --- - REQUERIMENTO N' 510, DE 1993
Nos termos do art. 43, inciso TI, dO Regi'inento lntenió,
requeiro seja considerada licença minha ausência aos trabalh_os- da C a-sã., dia 24 de maio ein curso, eq1 yíitude de meu comparécinlênto, no Recife;-aolFÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM PÓLO MÉDICO-CIENTÍFICO DE ALTA TECNOLOGIA EM PERNAMBUCO, promovidó pela
Asso_Cíação Comercial d~_Pernambuco e a Fundação<Tóaqu'irri-· Nabuco, conforme convite em anexo.
· · --·· --~- .-·
-•
Sala das Sessões, 28
maio de 1993. - SenadórM~rcó.
- Maciel.
··
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PERNAMBUCO .
-Fundada em 1839
'

de

ReCife,
Exm' Sr.
Senador Marco Antonio Maciel
Senado Federal
Brasília -DF
A Associação COmérdal de_Pernambuco e a Furidação
Joaquim Nabuco irão promovér. _com o apoio da FeQ.erãção.
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das indústrias do Estado de Pernambuco e do Clube de Dire~
Assim se verifica qUe mais do que a seca, somos nós,. _
tores Lojistas do Recife, o I FÓRUM PARA O DESENYQL· .. a _!!açãq brasileira, que está agredindo o Nordeste por não
. VIMENTO DE UM PÓLO MÉDICO-CIENTÍFICO DE
lho dar condições de enfrentar as intempéries climáticas. NinALTA TECNOLOGIA EM ·PERNAMBUCO, a ser rcali'
guém pode ignorar que a tecnologia moderna oferece soluções
zado nos dias 24 e 25 de riiaio-do corrente.
que uma vez definidas e postas em execução com a c_ontinuiSerá para nós uma honra contar cqm a_ sua prestigiosa
dade adequada, permitem resguardar a população nordestina
participação,- faZêiido pronuOciainento no referido Fórum na - dos efeitonnortais da seca.
--Tais são, entre o-utros, os grandes prÕgfamas de irrigação,
sessão de abertura, no dia 24, às 8 horaS.
No aguardo da confirmação de V. Ex~, subscrevemo-nos
capacitados ao reassentarnento de parcelas ponderáveis da
Atenciosamente. -José Mariano de Andrade Lima, Prepopulação em pequenas propriedades; o reflorestamento de
amplas área definidas para o controle dos ventos e a manusidente da Associação Comercial de Pernambuco- Fernã.ndo
tenção da umidade e da oxigenação; a-redefinição de Prograde Mello Freyre, Presidente da Fundação Joaquim Nabuco.
REQUERJMENTO NB 511, OE 1 993 mas de redistribuição de propriedades que quebrem a presente
estrutura fundiária nordestina de caráter monopólico, inapta
à produção de gêneros de consumo para a população.
Nos t_ermos do art. 43,_ inCiso I, do _Regimento Intei-llo,
requeiro sejam Considerados çomo licenç_a autor:izada os dias
· ReC€:ntemente 1 q Governo brasileiro providenciou vulto24, 25 e 26 do corrente mês, qUaiÍ.do estive ausente_dos trabasos recur!;;os nacionais e estrangeiros para assegurar o·provilhos da Casa.
menta de gás trazido da Bolívia em oleoduto até as áreas
Sala das Sessões, 28 de rriaio de 1993.- Senãcior Antonio
industrializadas no Sul do País. A água para o Nordeste, além
Mariz.
de ser um bem de produção ainda maiS importail!e do que
o gás para o Sul, é~ um-- bein de vida sem o que s._e instala
REQUERIMENTO N' 512, DE !993
a tragédia.
Senhor Presidente,
Em vista do exposto, propomos ao Scriãdo da República
Nos termos do art. 43. inciso 11, do Regimento lilterno,
que institua uma C0miss3.o Senatoriàl Temporária, integrada
requeiro licença para me afastar dos trabafl}us da Casa, no
por senadores, com _o encargo de_f()rmular, no prazo_ de 8
próximo dia ?B para prcirerir palestr-a no V -Encon"tro sobre
(oito) meses, as diretrizes gerais de um Programa Decinal
Mineração, Agua Subterrânea e Meio Ambiente no Piauí,
de Salvação do Nordeste a ser encaminhados à Presidência
encontro a realizar-se em Teresina- Piauí.
da República. Esta Comissão deverá ser dotada de recursos,
Sala das Sessões, 28 de maío de 1993. --Chagas Rodriprovidos pela Mesa, para contratação de estudos técnicos,
gues.
çm 'nUinero máximo de 5 (çinco), a custo unitário equiValente
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A vl)tação dos
ao salário seme~tral de 1,1.m Ass~~sor Legislativo.
requerimentos fica adiada por falta de quorum.
O Plano Decenal em referência fixará, eotre .su~s_ dir~tri
Sobre a mesa, rCquerimento q~e será lido pelo Sr.. 1'·'
zes, tanto linhas de ação concreta como fontes de financiaSecretário.
- - mento nacionais e _.e'strangeiros qtie- possam ser mobiliZadas
para sua efetivação.
_
Ê lido o seguinte
- · Sala das Sessões, 27 de maio de 1993. Senador Dan:y
REQUERIMENTO N• 513, DE 1993
Ribeiro.
Com base no artigo 58 da Constituição_ Federal e nos
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento
artigos 71, 74, e 225, Il, n·'6, do RegimentO Interito,_requeiro
que acaba de ser lido,será incluíd0 1 9portunamente, em Ordem
a criação de Comissão Senatorial Tempoiária, ccrústituída de
do Dia.
9 (nove) membros e 7 (sete) suplentes, para, no pràzo de·
A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil r~lató
8 (oito) meses, elaborar as diretrizes para um Prográma Decerio- sobre o endividamento dos Estados e dos Municípios- refenal de Salvação do Nordeste (1994-2003), a ser encaminhado
rente ao mês de abril do corrente ano.
à Presidência da República.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco;;
nômicos paiã Conhedrriento.
Justificação

Periodicamente a nação brasileira é chamada a comover-se com o drama de nossos compatriotas nordestinos, uma
vez mais assaltados pela seca. Todos sabemos que este flagelo
cíclico alcança dramática gravidade não e~m razão das intcm~
péries climáticas. mas de numerosos fatores que a ela se associam para agravá-la.
Mais determinatívo que as Secas é o descaso com que_
os poderes públicos da nossa Pátria brasileira encara 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 órgãos sucessivamente criildos para minOrar os -efeitos~
da seca- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) - e para abrir ao Nordeste perspectivas de desenvolvimentos- Sudene, Codevasf- foram lançados ao abGindono. Inclusive a cota constitucional de recursos_ destinada
ao Nordes~e foi proscrita.

O SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Passa-se à lista
·
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmif Campelo
primeiro orador inscrito.
_
:
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discursp.) - Sr. Presidente, Srs. Senadóres, no
momento mais agUdo da última crise de mudança de ministério, quando Sua Excelência, o Presidente da República,
Doutor Itamar Franco, resolveu substituir o mais importante
ocupante de um cargo no primeiro escalão,_ o Ministro da
Fazenda, havia, pelo menos, uma notícia boa nos jornais.
_Era a informação cte mais um resultado superavitário e Ú:cordista de nossa ba!an_ça comercial, anunciado pelo Ministro
da Indústria, do Comércio e do Turismo 1 nosso companheiro
de Senado e da Bancada do PTB, José Eduardo de Andrade
Vieira, nobre representante do Estado do Paraná.
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O mais notável, contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é que não se tratou de uma exceção, mas da confirmação

da própria regra. Em pouco mais de meio ano de gestão
na Pasta, que foi recriada e ainda tem problemas de estrutura
organizacional sendo resolvidos, o Ministro e Senador José
Eduardo tem sido o roais freqüente,- o mais -contUmaz arauto
de boas notícias do Governo Federal. E o comércio exterior,
subordinado a seu Ministério, é um setor que, pelo menos
ao longo deste ano, tem contribuído para alimentar nossas'
melhores esperanças de que, por mais grave que sefa a crise·
brasileira, ela tem remédios e homens como nosso companheiro José_ Eduardo _e~tão. preparados para ministrar tais remédios.
No entanto, o comércio exterior não tem sido o_ ún_ico
motivo de satisfação dos_ bra§.ileiros pela presença do Senador
paranaense no coman4o dos assuntos d~ Iqd_ústria, do Comércio e do Turismo no Governo _Federal. O Ministro tem prCgado, insistentemente, como, aliás, já o fazia na t'ribuna desta_
Casa, a necessidade da retomada do desenvolvimento econômico. E tem _alertado para o fato de que o maior -problema
do Brasil é o 4esemprego, a fonte de todos os males, a origem
da fome, da miséria e da violência, que assolam o campo
e a cidade, no BrasiL E tem dito mais: "qU:er transformar
. sua Pasta num Ministério do emprego.
Isso se toma concret9, torna-se real em grandes acordos
setoriais assinados no âmbito de atuação do MiniStério. As
Câmaras Setoriais têm·ir:Icentivado a formação de uma cultura
da negociação no Brasil e seus resultados são evideiites.- No
começo· do ano, por exemplo, o setor automobilístico -Come;
morou assinatura de um acordo que mereceu a denominação
de Pacto de B:rasfii~; E mereceu tal denominação por sua
im-portância histórica. ·sob o comando do Ministro José Eduardo, autoridades da área eco_nômica federal e dos Estados,
fornecedores de insumos; fabricantes, trabalhadores e reVendedores de automóveis assinaram o mais profícuo acordo setorial da história da economia brasileira. TodOS cedeiarn um
pouco, resultando num aumento espetacular àas vendas dos
produtos.
.
__
__ Mais importante do que isso, contu_do, foi o acerto do
rnais duradouro pacto trabalhista de que se tem conhecimento
no BrasiL Empresários Se oomprometetárti a p-agar aumentos
reais aCima da inflação .aos trabalhadores metalúrgicos e estes
garantiram a paz social, comprometendo~se a não_ fazer greves
por dois anos e meio. O acordo da Câmara Set~nial da Indústria Ai.Itomotiva já produziu um filhote. Está sendo assinado
outro pacto de grande importância no âmbito da indústria
naval, sediada principalmente no Rio de Janeiro, ·de forma
a permitir que nosso companheiro José Eduardo consiga realizar seu sonho de se transformar no Ministro do emprego
e ·da produção.
·
Isso não quer dizer, contudo, Sr. Presidente, SrS. Senadores, que o Ministro José Eduardo tenha abdicado de seus
ideais anti-intervencio nistás, tantas vezes defendidos desta
insigne tribuna. Muito antes pelo contrário. No coinando doMinistériO- da Indústria, do Comércio e do Turismo, ele continua insistindo, sem descanso, em sua idéia de que empreender
é assunto para empresário. Ao Estado cabe apenas coordenar,
tentar organizar esse esforço empreendedor. O MICT não
é um órgão intervencionista em nenhuma de suas atividades;
ao· contrário, a política industrial cabe aos industriais; a ·comer-- cial, aos comerciantes e, a da exportação~ aos ·exportadores.
Isso também vale para a cafeicultura. O Ministro José Eduardo
tem feito um esforçO semelhante ao realizado pessoahnente
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por ele nas negociações das Câmaras Setoriais, para levantar
as baixíssimas cotações do café brasileiro no. mercado irtternacioilal. Fez parte desse esforço §_ua viagem à Colômbia no
último fim de semana, pata não perder tempo, corno é do
hábito desse trabalhador, _cprn, o opjetivo predeterminado de
fundar uma associação encarregada de, def~nder o_s legítimos
interesses dos produtores de café do mundo inteiro, da América do Sul, mas também da África e da América -CeritraL
A viagem à Colômbia tem um caráter eminentemente
simbólico, Sr. Presiden_t_e; Srs. Senadores. Afinal de contas,
já se fOi o tempo em que o café brasileiro era sinónimo de
qualidade. Hoje em dia, café considerado bom no mundo
é_ o .da <:olômbia. E o MiltistrCi Sãbe_ diSsO: Tanto sabe, _que
iniciou uma crutad~, usando 3. 'autorldàde dO Míriistério~· pa{a·
o empreSariado brasileiro retomar os esfOrÇOs ernpÍ"eendidos·
nO passado pela criação de _uma M_arca B_rasil 1 de qma griffe
Q1fe 'Seja reSpeitada no mundo inteiro, a griffe dC! prOdUtO_
brasileiro. Isso ·vale para o café. Mas também para o suCO
~dtrico, os produtos agroindustriais êni geihl e todos osmanufa-:
tUrados, dos mais simples aos de tecnologia de produção" mais
cor_ltplexa.
Só que para atingir esse objetivo é preciso enfrentar alguns problemas muito sérios: O principal deles é a questão
da qualidade para a competitividade. O produto brasileiro
só será mais competitivo e só merecerá -a Mãrca Br-ªsil se
tiver mais qualidade. Por isso mesmo, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo elegeu como prioritário seu
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, mais conhecidÓ pela sigla de PBQP. Mas não é sozinho que o Minüc
tério empreende essa crJJzada pela qualidade. Túdo isso é
feho em Parceria com a ihidativa ·privada, por meio de órgãos
como a Confedentção Nacional da Indústria (CNI}-, preSidida
por nosso compariYú::iro, ·senidor Albano Franco; represen:tante do Estado de Sergipe nestã Casã, e do Sebrae.
Todos os nobres Senadores que me ouvem neste plenário
sabem muito bem que uma das características do nosso companheiro José Eduardo é que ele não gosta de tapar o s_oLcom
a peneira netn esconde suas opiniões no biombo dos adj~tivos.
José Eduaido é, sobretudo, um homem franco.e.ab~rtp .. Coq1
ele, é pão-pão, queijõ-qUeijO. Por isso, não tem .esCQ.Qdido
de ninguém a realidade difícil_da obten_ç_ão da qualidade no:
Brasil. Um dos maiores~ inimigOs dessa qualidade-é o desperdício. Países pobres, cõmo o nosso, jogam I?lUitas -~quezas
fora. E, por perceber isso, José Eduardo resolveu eleger o
deSperdício Como o inimigo número -um de sua gestã_o no
Ministério.
Por essa razão, S. Ex~ abre, terça-feira, dia l''_de jU;nhq,
um seminário de técnicos para discutir a questão_em profun-didade e propor soluções. Afinal de coittas, Sr. Presid~nte.,
Srs. Senadores, dois mílhões de pratos de. sopa são pei-diQos;
por dia, só no Ceagesp de São Paulo, e a prÕduçãc;:)4é, ú111.8;
Jtaipu é desperdiçada num ano, por conta de pr6blemfl~ de
transmissão de eletricidade.
--·· -Para concluir. não poderia deixar de registrar .o es.forç9
que o nosso companheiro José Eduardo de Andrade yieira
está fazendo na área de turismo. Também nesse caso, S. Ex~
não tem procurado inter~ir demais, nem C!!UtfaJ,iza,r, S~~ pÓJÍ:
tiCa é prestigiar os bons projetas estaduais e, principalmente~
regionais.

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.
nobre Senador Valmir Campelo?

Ex~

um apa-ite,·
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O SR. VALMIR CAMPELO- Com o maior prazer ouÇo
nobre Senador Mauro Benevides.

Ex~,

O Sr. Mauro Benevides- Nobfe Séilâdo'r'ValÍriir Campelo, a essa altura do pronunciamento de V. Er, quando
se refere à CJ.tuação do Ministro José Eduardo Vieira, ·me
permitiria dizer a V. Ex• que, ·na manhã de ontem -e até
estávamos juntos- o Ministro- José Edua!d() yíeira, naquele
instante acompanhado do novo Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, teve oportunidade de, em linhas gerais,
também se reportar à sua atuação corou-integrante do primeiro
escalão governamental, buscando ide.n,Jificar um_a·sintonià- qu'e'
existiria, certamente-, el:ttre- O Ministé-rio da lndú-siriã, od-o_Co-mércio e do TUrismo e o Minístério da Fazenda. V. Ex~ Sãbe·
q~e é indispensável que hajà uma l.nteraÇao pei'feita entre
as pastas ministeriais, a fim de que o Governo Itamâr Franco
projete uma imagem de homogeneidade de ação e de trabalho,
objetiVando aquilo que é a grande meta do Goyerno_, a n!duç_ão
gradual dos níveis inflacionários· e_ a retomada do dese-ilvOIvimento. Tenho absoluta certeza de que o Ministro José
Eduardo Vieira dará a sua contribuição inestimável ao fim
deste período recessivo; S. Ex~ que, como empresário, tem
uma visão realística da _conjuntura brasileira.
O SR. VALMlR CAMPELO -Muito obrigad_o, nobre
Senador Mauro Benevides. Realmente, em reunião a que
estivemos presentes ontem, na Presidência_do Senado Federal,
pudemos constatar a integração dos dois Ministros, Senadores
Fernando Henrique CardosO e José Eduardo de Andrade Vieira. Naquela ocasião, o Ministro José Eduardo transmitiu essa
preocupação. Acredito que o -problema do nosso ~ais é de_
caixa, precisamos de superávif na balança comercial. Atrayés
dessas medidas, tenho absoluta certeza, S._Ex• .terá condições
de colocar o dinheiro em caixa, para que o Presidente Itamar
Franco pOssa realmente desenvolver os projetes~ principalmente na área social, onde o nosso País tantO precisã. ·
Agradeço a V. Ex•
ContinU.arido, Sr. Presidente:
A visão regionalista do problema já rendeu um excelente
fruto, que foi o Prodetur, um projeto de construção de in_fra:estrutura turística na região do Nordeste, financiado pelo BID.
Esse projeto já exis.tia antes dã gestão de José Eduardo, mas
foi gra-ças ao esforço do Ministro da Indústria, do Con:téxçio
e do TuriSmo que ele foi adotadci como prioridade, já tendo
sido assinado.
O Prodctur é um exemplo magnífico, porque rriostra a

possibilidade de se fazer planos para o turismo sem concorrência predatória entre Unidades da Federação. Os governadores nordestinos se reuniram, esquecendo diferenças políti~
case ambições pessoais, e apresentaram um projeto cbnjuhto,
apoiado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Túris- ·
mo ·e·também pelo Ministério.da Integração Regional- aliás,
na gestão de outro companheiro nosso, o Senador maranhense
Alexandre Costa. O resultado é que serão aplicados 1 bilhão
e 200 milhões de dólares, sendo 600 milhões de financiamento
externo e 600 milhões de recursos brasileiros, num belíssimo
projeto, que explorará as belezas naturais das eraias nordestinas, sem desfigurá-las nem poluí-las_.
Não gostaria de me__ alongar mais, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, mas também não poderia deixar de registrar nos
Anais desta Casa um bom exemplo como aquele dado pelo
Ministro José Eduardo no Comando do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Ê de bons exemplos como

Sábado 29

4915

-o dele que o Brasil precisa para 9oltifa crescer e. dar esperanças para nossas futuras gerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano Melo. (Pausa.)
S. Ex~• não se encontra em pleilário.
ConCedo a palavra ao nobre ~enador Pedrç. Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, Srs. Senadores, quero
destacar '-o grande exemplo que os empresários do DIStrito
-Federal estão dando ao País, n~ste momento em que vivemos
-a "màiS gra·ve crise económica: da nossa história.
·'.A cl3sse empresarial brasiliense, diante deste quadro terrívél de dificuldades económicas; quando a miséria -avança
sobre os lares de milhões de brasileiros desamparados, desper~
toU muito ·antes que o próprio Governo Federal e decidiu
if à ação, à prática da verdadeira caridade humana.
.
A Federação das Indústrias do Distrito Federal, c-omandada pelo operoso e·dinâmico empresário Antônio Fábio Ribeirb; convOcou o Serviço Social da Indústria, o SESI, a preen~
chcr a Capacidade ociosa da sua imensa cozinha indúStria!,
que passou a produzir uma sopa substancialmente forte a
ser distribuída gratuitamente à comunidade carente_.
António Fábio Ribeiro conclamo_u os empresários e o
Governo do Distrito Federal ao trabalho de parceria nessa
tarefa- de produzir e distribuir pratos de sopa às populações
carentes das cidades satélites do DF. E todos, nes~e trabalho
irmanado, estão sendo muito recompensados com o reconhecimento da sociedade pelo trabalho realizado..
,
_Es.se .movimento de solidariedade_ humana foi colocado
em marcha com uma força irresistíVel. O Governo do Distrito Federal colocou à disposição toda
a sua infra-estrutura, necessária à sustentação do Programa.
O-S--empresários, em consenso, cotizaram-se para o financiamento domesmo, teçebendo em troca o privilégio de eleger
associações comunitárias através das quais os pratos de Sopas
passaram a ser distribuídos.
·
NOSSA SOPA~ sugestivo nom~ do programa contra a
fo_me, lançado_ pela Federação das Indústria_s do Distrit_o_Fecte~
ral. ganbo_u as alturas,_devido à potencialíssima carga de humanidade de _que está envolvido. A reportagem que o uJornal
Nacional" colocou no ar na última terça~feira sobre NOSSA
SOPA cor_oou um trabalho que começou ~m julho de 1991.
Com o tempo e a imaginação criadora dos empresários,
o programa foi se firinando, ganhando_ a _confiança da socie~
dade _e_ transformou-se em fonte de_ sobrevivência de uma
parcela substancial dos brasilienses mais pobres, esses infelizes
descrdado_s de um modelo de desenvolvimento económico
supcrconcentrador de renda. que precisa ser eliminado o mais
urgente possível.
De 1991 até_ agora, a Fibra, pelo .trabalho maravilhoso
desenvolvido pelo .SESI, distribuiu mais de 10 milhões de
pratos de sopa no Distrito Federal, graças à inestimável colaboração de vinte e _cinco empresários em parceria com o GDF,
num trab_alho que é um verdadeiro exemplo à Nação de como
contribuir com o combate à fome de forma espontânea no
curtíssimo prazo, enquanto medidas de longo prazo, voltadas
à necessária reestrutlinição da nossa economia não chegam,
para nosso desespero.
Hoje, Sr. Presidente, sr~ e Srs._ 8.enadores, o programa
NOSSA SOPA é uma referência nacional. O Governo Itamar
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Franco assumiu com grande descortino o NOSSA SOPA._ A
LBA tomou-o como modelo e programa distribuir cerca de
um milhão de pratos de sopa diariamente em todo _o País,
a partir da experiência desenvolvida pela Fibra.
Aqui, abro um parêntese para fazer uma conta matemática: um milhão de pratos: de sopa, diariariiente,- ein--todo
o País, signifiCa 30 milhões mensais e 360 milhões anuais.
O Brasil receberá a su_a _sopa graças a uma aliança entre a
classe empresarial e a infra-estrutUra que lhe dá o Poder Estadual ou Federal.
A credibilidade da NOSSA SOPA, Sr. Presidente, Sr•'
e Srs. Senadores, é a mesma credibilidade desfrut~da pelo
empresário brasiliense junto à população, que aprendeu a
respeitá-lo pela obra de construção da capital, que com grande
engenho e arte ajudou a construir e a ganhar a admiração
do mundo inteiro, refletída na decisão da ONU de transformá-la em património da humanidade.
Saúdo os empresários brasílienses. Com esse seu -gesto
de ir em socorro das populações carent~s antes mesmo de
o Governo eleger o combate à fome como prioridade política,
mostraram a grandeza de uma classe social que está engajada
no processo de desenvolvimento nacional em todas a~ suas
frentes e,-igualmentc, na sua retaguarda, lamentavelmente
refletida no avanço da miséria e da fome à medida que perdura
esse perverso modelo_ de desenvolvimento económico concentrador de renda.
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da República, pioneiro e empreSáriO-, -sempre- pre6cupãdo com
os mais sofridos, os mais carentes, os mais necessitados, fnerecidamente recebeu a homenagem da Federaça.o das Indústrias
de Brasília. Portanto, aproveito o ensejo, quando V. Ex' traz
à luz u~ exemplo-modelo que deveria ser copiado pelo Brasil
inteirõ- a justa distribuição, por parte daqueles que foram
mais aquinhoados em riqueza, para os mais necessitados_::-:para parabenizar V. Ex•, que merecidamente recebeu_ essa
homenagem da Fibra no Distrito Federal.

O SR. PEDRO TEIXEIRA -~A intervenção do nobre
Senador Valmir Cam-pelo, rememorando a condecoração que
recebemos, cala-me carinhosamente. V. EJC' inclusive prestigiou esse ato. A condecoração é fruto do trabalho desçovolvido por cerca de 34 anos- em prol da classe empresarial
do Dist:ríto Federal.
~E o testemunho do nobre Senador que extrapolou
um pouco ·a programação - vem demonstrar _que um jovem
Governador e uma abnegada Primeira - Dama estão dando
exemplos ao Brasil, pois são administradores cOm ãlta senSibilidade social.
Hoje, entendo que se o nosso Governador Joaquim Roriz
tivesse o seu projeto de assentamento, por exemplo, seguido
neste País inteiro, cada brasileiro dos mais longínquos riJ?.cões
estaria vibrando, como vejo vibrar intensamente pessoas que~
tendo duzentos a trezentos metros quadrados, sentem-se proprietárias de todo o Brasil - pelo sentimento de cidadania,
O Sr. Valmir CaUJpelo- Permite-me V. Ex~ um aparte?
pelo sentimento de segurança.
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer;~ nobre
Portanto, também faço coro a essa 0bservação ménció~
mlda õ.O aparte do nobre Senador Valmír Campelo.
Senador Valmir CaJ;UpClo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Programa NOSSA
O Sr. Vahnir Campelo- Nobre Senador Pedro Teixeira,
SOPA, da Fibra. coloca-nos, bruscamente, diante da crise
quero cumprimentar V. Exa por trazer para conhecimento
ecoriômica qúe rios legou esse mod_elo de crescimE;nto perverso, cujos beneficiários- sãO os--que -ápOslam·-oa-OcioSidade,
dos Srs. Senadores o programa coordenado pelo Dr. Antônio
riã -eSpéciJ.Iação, na jogatiná financeira, com O-propóSitO-de
Fábio Ribeiro, Presidente da Fibra. Fico rtltiíto'--feliz; porque
transformar o País num grande cassino.
os empresários da nossa terra dão um exemplo de grandeza
para o-Brasil inteiro. Falou-se, há poucos dias aqui, que os
Programas como o NOSSA SOPA serão, cada vez mais,
necessários no compasso da estagnação económica em que
empresários do Rio de Janeiro estavam fazendo um trabalho
nos encontramos há mais de 10 anos. As prioridades nacionais
semelhante, distribuindo 5.000 pratos de sopa/dia. E, aqui,
no DiSUítCi Federal, apesar de nâà termos- um parque-indusforam invertidas, Basta olhar o Orçamento da União, onde
trial, um comércio pufante, já distribuímos em torno de 30.000 _do seu total somente 6% dos recursos são destinados às atividades produtivas, enquãnto mais de 60% Se· desfinain' ao pagapratos de sopa/ dia. Também, neste momento, temos de fazer
justiça ao Governo do Distríto Federal, que vem dando todo
mento dos custos finanCe:iios de riOSSas dívidas externa e interna- sendo esta integralizada ___:_e os 34% restantes aos custos
o apoio, principalmente através da esposa do Governador,
da máquina governamental.
D. Weslian Telles Roriz, Presidente do Provi, que, incarisaUma Nação que só trabalha para pagar sua dívida jamais
velmente, vem fazendo um trabalho filantrópico, atendendo
principalmente as camadas sociais carentes- aos -assenta:menros-- conseguirá pagá-la, pois não está sendo construído nenhum
património cap-az de gerar renda necessária ao cuniprimeritO
aqtii em Brasília. Como V. Exü bem sabe, na nossa cidade,
das necessidades fundamentais da população.
·
até pouco tempo atrás, havia 62 invasõeS cOíitoril:indo o Plano
Piloto e as cidades- satélites. Essas invasões foram eJttintas.
. Não_ é de se. admirar, portanto, que nesse contexto económico, no qual as atividades pr6dutivãs foram cõfoc:idas l-marFoi dado um endereço-, um título de cidadania para cada uma
gem do processo económico esociàl, Operfil da renda nacional
dessas pessoas, ou seja, foi dado um lote, uma residência,
um pedaço de chão, para que aquelas famílias que viviam
tenha se alterado bruscamente nos últimos 25 anos, e mais
intensamente na última década. Na década de 60, 68% da
na promiscuidade, sem água, luz, esgoto ou endereço, pudesrenda nacional correspondiam aos rendimentos do trabalho,
sem abrigar os seus filhos. Eu não poderia, nesta oportuenquanto 32% representam os rendimentos do capital (juros,
nidade, deixar de enaltecer V. Ex• por trazer para -nosso conhecimento o trabalho desse incansável empresário, que é Antôlucros e aluguéis). Atualroente, 70% do total da renda são
rendimentos do capital e apenas 30% os dos salários.
nio Fábíó Ribeiro. QUero também, nobrç Senador Pedro Teixeirã-. parabenizar V. Ex• Há dois dias, a Federação das IndúsO poder de compra dos salários perdeu a Capacidade
de puxar a demanda efetiva da economia, ·na medida ein que
triaS de Brasilia homenageou algumas pessoas que se destacaram na vida comunitária do Distrito Federal por oferecerem
nos últimos dez anos avançou o a_rroçho salarial e, conseqUentemente, a retração do mercado interno. Paralelamente, no
proJetes· semelhantes ao que V. Ex• mencionou. Pouquíssimos
entanto, o capital, que foi se superacuritulando, passOu a deempresários foram homenageados. E V. Ex~, cómo Senador
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pender, para se reproduzir, de outra fonte de renda que não
o salário insuficiente.- Essa renda adicional tornou-se mais
e mais poderosa com o correr dos anos, derivou-se, crescentemente, da especulação financeira, na medida em-que o Estado,
cada vez mais endividado, foi se tornando refém dos bancos
nacionais e internacionais.
Resultado: para s_e reproduzir, o capital supcracumulado,
improdutivo, especulador e ocioso, buscou utn sócio para ajudá-lo, a inflação, esSa Praga que está nos -destruíndo diariamente, incansavelmente.
A class_e empresarial tornou-se prisioneira do argumento
ideológico que __ o sistema financeiro produziu,-cpara justificar
a manutenção da especulação .sustentada pela inflação. Para
ele, a inflação brasileira é produzida pelo excesso de demanda,
pelo exce_sso de consumo da população. Para combatei _o pro~
cesso inflacionário, de acordo com esse diagnóstico, .fez-se
necessário arrocha"! os salários para conter- o consumO. O
resultado é o que todos conhecemos. A recessão não foi uma
solução, mas um problema, que foi Se agravando e converteu-se num câncer, porque transformou a inflaçâo nuin animá!
que se alimenta de uma cultura inflacionária construída no
decorrer dos últimos doze_ anos, num ritmo cada vez mais
cres.cente, para sustentai· uma minoria de privilegiados_ que
resistem, com todas.as suas forças, a abrir mão de seus privilégios absurdos.
A deterioração do quadro económico, decorre-nte da manutenção da _estratégia económica susienfa_da num diagnóstico
equivocado, Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Senadores, produziu
uma classe _trabalhadora e uma classe empresarial sofridas,
porque não dc'lemos nos esquecer que a maioria da força
económica nacional é composta- de micro e pequenos ~nlpre
sários. Trata-se de um universo de três e meio- niilhões e
meio de e_stabelecimentos industri~tis, comerciais e de serviços,
responsável por' 50% do total da produção nacional, 42%
dos _salários pagos, 70% da oferta de mão-de-obra e cerca
de 30% do Produto Interno Bruto.
Esse quadro económico deteriorado, com as prioridades
nacionais invertidas por um discurso ideológico vOltado para
favorecer os especuladores - o-s v-erdadeiros sanguessugas
da Naç~o- não foi suficíentc para abatc_ro âni_riio ~os e~pre
sários brasilienses,_ que passaram a ·eleger suas prioridades,
delas constando, em destaque, a contribuição efetiva à concretização de uma política social emergente de! combate à misériá.
O nascimento do Programa NqSSA SQPA deu-se num
contexto histórico contemporâneo _e nele está firmemente inse-rido. Sua grandeza está justamente no fato de_ estar sintonizado
com o compromisso de dar cabo ao grande mal que afeta
a nossa população, vítima de inversão de prioridades nacionais
em seu processo de desenvolvimento económico.
Sem alimento, o ser humano -não consegue trabalhar;
sem, trabalho, ele não gera riqueza; sem_riqueza, não há desenvolvimento; sem desenvolvimento, não existe nação; s_em na.ção, não existe soberania nacional. Eis, Sr. Presidente_, S~
e Srs. Senadores, a que encruzilhada chegamos, a que perigo
esta,mos expostos, cm face do empobrecimento nacional, determinado por um modelo de crescimento superconcentrador
de r_enda.
Começar a recuperar a energia humana pela oferta gratuita de alimento aos que dele necessitam com urgência urgentíssima, eis o papel verdadeiramente patriótico que estão desempenhando os empresários brasilienses, em parc_::eria com
o Governo do Distrito Federal.
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Fornecer alimento gratuito à população carente, em um
contexto de estagnação económica, significa distribuir renda
para assegurar· o minimum minimorum aos que foram destituídos de toda e qualquer renda pelo perverso modelo de
crescimento económiCO~ infelizmente, em vigor. ~e_cuperar
lhes as energias é assegurar sua capacidade de trabalho, prepará-los para enfrentar a dura realidade da recessão imposta
por uma conjuntura injusta, restaurar a justiça atravéS da
oferta do que é básico para a maioria da população: a alimentação.
_ O exemplo dos empresários brasilienses, capitaneados
pela Fibra, sob o comando do empresário António Fábio Ribeiro- esse pioneiro que se dedica, cada vez mais, aos problemas conjunturais do_ Distrito Federal e do País - precisa
ser ·seguido por todos os empresários organ"izados eqt suas
as&ociações de classe. É tnn dever para com a Pátriã neste
momento de grande tormenta social.
Sr. Presid~nte, Srs. Senadores, aqueles que mais se benefi_ciaram com o perVerso mÇKielo de de.?cnvolvirn_entç vjg_~n~~-"
Jnecisa_m tia r uma maior parcela_ de sacrifício para ajudar o
País a combater a miséria que assola milhões de lares brasileiros.
Por isso, encaminharei brevemente a esta Casa proposta
de projeto de lei que cria um Fundo_ Nacional de Combate
à Fome, sustentado a partir de um percentual incidente sobre
o lucro anual do sistema financeiro nacional.
Trata-se de uma proposta justa, porque os banqueiros
tiveram, no ano passado, uma rentabilidade real média de
13%, enquanto os setores produtivos amargaram resultados
negativos: a indústria registrou queda de cerca de 2%, enquanto a agricultura salvou a pátria, com um crescimento" de_4%,
e o. comércio e o s.etor de serviços cresceram poucq _mais
de 5%.
_l:lá 15 anqs,. o .Jªturamento Qq_ sistema fin.an-c,eiro r_epreseptava 8% do Produto Interno Bru.to; hoje, representa 20%.
Ele ganhou mais, excessivamente mais,. até meSmo miís do
que merecia; portanto, deve dar uqta cçmtribuição maior.
A sociedade brasileira espera Uos banqueiros uma maior
parcela de sacrifício. Eles, que tanto ganham com a escalada
infl_a_cj_Qn_ária, no processo de finãncíamentO do Estado brasileiro falido, graças .aos sacrifícios 4a maioria e~nfagapora da
população, que empobrece crescentemente, devem dar o mesmo-exemplo dado pelos empresários brasilienses.
_
E não é só issp; o-Sistema financeirO tem obrigatoriãirierite
que se engajar também na tarefa de executar a riiissãO prinCipal
para a qual foi criado, a de ser um instrumento de fomento
da produção de bens e serviços. voltados ao atendimento das
necessidades sociais~ Só com o aumento da produção téremos
_;:nunento da renda e do emprego e, conseqüentemente, o fortalecimento do mercado interno, na c_onstrução de _um novo
modelo de desenvolvimento económico,.cuja sUstentação seja
dada pela efetiva distribuição da riqueza nacíonal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Para uma comunicação de Liderança, concedo a palavra ao nobre Senador
Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Para uma
comuniCação. Sem revisão do _orador.)-;- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, oCupo, hOje. a tflbuna do Senado Federal para
transmitir uma notícía indiscutivelmente tranqüilizado-ra ao
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Indo hoje ao Ceará, levando essa notícia _ausptciosa do
depósito de Cr$234 bilhões ao Governo do Estado, _estou
certO de que o ãdicional decorrente da correÇ-ãO sera opOrtunamente também enviado ao meu Estado e às_demais unidades
da Fedàação sediadas no chamado Polígono das Secas. rosamente no prazo previSto na Lei Magna, garantimos uma
Era a con:i.unicação, Sr. Presidente, que entendi do meu
ajuda do Governo Federal da ordem de Cr$4 trilhões e 711
dever fazer neste instante pàta -trãnqüilizar os meus coestabilhões. Esses recursos tiveram sua primeira parcela imediataduanos e, sobretudo, levar ao Ministrá Alexandre Costa-o
mente liberada e, na data de ontem, o Governo Federal,
através do Ministro Alexandre Costa. títu1át dã. Pasta da Inte- _~e_u aplauso pela correção com que: S. Ex• tem atuado à
gração Regional, liberou a segunda parcela no montante de · frente daquele importante setor governamentàL
Muito. obrigado. (Muito bem!)
Cr$! trilhão e SOO bilhões, que jilforam realmente depositados
no Banco do Nordeste para redistríbuição às várias unidades
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a palaFederativas que integram o chamado Polígono das Secas._
vra ao nobre Se~ador ElciO. AI:vare,s.
O Estado do Ceará, p·or exemplo, Sr. Presidente,- foi
O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Pronuncia o secontemplado com a parcela de Cr$234 bilhões, que representa
guinte discurso.) -Sr. Presidente, eminentes Colegas, gosta- _
uma ajuda para a manutenção das frentes produtivas.
ria de reportar-me, hoje, a uma reunião realizada pela Com-isÉ bom que se saliente que, anteontem, o rai~cio do
são Mis_ta que estuda o Desequilíbrio Econômico Inter~Re
Governo foi praticamente cercado por 3 mil e 500 homens
gional Brasileiro, no dia 24 passado, numa das salas da Fiesp,
do campo, que se deslocaram até Fortaleza~a fím de reclamar
em São Paulo.
do GõVernador Ciro Gomes· proVidências alnâa mais eficazes
Essa Comissão tem realizado um trabalho importante
para o atendimento daqueles que foram atingidos por essa
em nível nacional, impulsionada principalmente pelo entucalamidade que se implantou na região que represento neSta
siasmo e dedicação do Senador Beni-Veras, que vem tendo
Cãsa.É indiscutível que o Governador tem~se empenhado no- a sua atuaçã-o aplaudida por todo-s que· têm oportunidade de
participãr dessa Comissão.
sentido de garantir, dentro dos recursos--do Estado_e e_xatade
São
Paulo,
que
contou
com
a
presença
Na
reunião
mente dessa colaboração expressiva do Governo Federal, esbastante significativa de elementos envolvidos com_ a política,
sas frentes produtivas CQl11 um número significativo de pessoas
com a vida empresarial e representantes das classes trabalhaalistadas. Mas a demanda por vagas nessas frentes produtivas
doras, tivemos a oportunidade de aquilatar que o Senado
vai crescendo à proporção em que as· difículdades se. alastram
da República, através de audiênCias públicas. tem até a obrigaem toda a faixa do semi-árido. Daí pó"rCfUe-ã-liberação desse
ção de se deslocar aos eixos de debates de problemas brasirecurso pelo Ministério da Integração Regional significou,
Leiros levando, assim, uma palavra muito mais viva, muito
de certa forma, um alento para os Estados nordestinos.
mais constante e real diante desses segmentos tão im-pOrtantes
Fica, ainda, uma dúvida que será dissipada nas próximaS
na vida do País. . _
horas pelos MinistrOs Alexand_re Costa e Fernando Henrique
O $enado~ Beni Veras pronuncio_u um discurso, como
Cardoso, no que tange exatamente à correção daqueles recur~
sempre, dizendo da importância deSta Comissão. Sr. Presisos ·que foram inici3.lmente arbitrados, erp Cr$4 t_rilhões e 711
dente. escolhi um treGhO desse. discurso que é bem ilustrativo
bilhões. Com a·iiiflãçãó-alcançando quase 30%, e essa parceHi
do objetivo dessa Comissâo Mista.
sendo repassada aos Estados nordestinos_ Com o interregno
_Em São Paulo., perante auditório composto pelos mais
de um mês, evidentemente que a correção se torna indispen~
altos empresários brasileiros., governadores, prefeitoS e líderes
sável para que a ajuda iriicial não sofra esse processo depreciasif!slicais, o Sr.-Senador Beni Veras, com a objetividade de
tivo, em decorrência da corrosão innacionãda.
sempre, teve Oportunidade de afirmar:O Ministro Alexandre Costa, com quem mantive entendi" ... Conhecendo bem todo o Pªís, sempre fornos
mento há poucos instantes, garantiu que ele próprio já fez
partidários que- se buscasse uma forma de construir
chegar ao Ministro da Fazenda a sua postulação no sentido
uma Nação mais justa. Convivem na meSma cidade
de que um recálculo venha a ser procedido, garantindo, porde São Paulp aparatarosos palácios com as favelas de
tanto, a essas parcelas, urna correção que se situe nãqueles
papelão do Morumbi. Da mesma maneira convive-m
patamares inflacionários.
as mansões da Aldeota, em FOrt3.1eza.Iad0 a lado com
Acredito mesmo que a última parcela, a parcela remanes~
a miséria Inãis-ãbfeta-da faVela dó Genibau. Este mila~
cente, no prazo do seu repasse, da sua redistribuição, ocorrerá
gre instituCíon3.l, qUe peiinite a cOnviVência, sem tõnjá com a correção monetária, tendo em vista a sensibilidade_
flito de tamanhas des~ual~'!_d~s~ ~ _e~_ grande parte
do novo Ministro da Fazenda e o empenho comprovado do
produto das instituições que criamos e que tem-nó ConMinistro Alexandre Costa no sentido de atender àquele dispo~
gresso seu ponto mais ·alto. Partindo da visão maior
sitivo da lei que garantíu a ajuda de Cr$4 trilhões e 711 bilhões
não pode·rnos deixar a situação s_e tornar nosso ideal
ao~ Estados atingidos pela seca. _
de Organizã.çãO POlítica, mas temos que aproveiúir O
tempo dessa trégua social para edificar-uma sociedade
Era est~ _Q registro que desejava fazer na manhã de hoje,
mais justa.
pedindo ao Titular da Pasta da Fazenda, o nOsso colega SenaE é a p~rtir ·dessa compreensão que sugeriirios
dor Fernando Henrique Cardoso, que proceda à correção
ao CongreSsO a formação de: uma Comissão Mista de
dessa segunda parcela e garanta, na distribuição da terceira
senadores e deputadO-s pãfa -Somarem -ífiformaÇões Sóparcela, exatamente essa corrcção, a fim de que se cumpra
bre as desigualdades entre as diversas regiões do País
rigorosamente aquilo que foi estabeJecidQ pela lei votada no
e procurar fórmulas que noS permitam a construção
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente Itamar
Franco.
·
de uma Nação com maíor eqUilíbrio.
Nordeste brasileiro, representada pela liberação da segunda

parcela dos recursos destinados à seca.
Recordo, neste inStante, Sr. PreSidente, que, através de
uma medida provisória Votada-pC1o CongfeSsõ Nacional,_rigo-

-~-------------
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Ouvimos a_s inteligências mais expressivas de todo
o País, realizando audiências públicas em Porto Alegre,
Cuiabá, Palmas, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife e,
por fim, estamos aqui~ em -São Paulo, buscando registrar a atual realidade de nosso País; eVidenciar as· gran-

des linhas que presidem essa relação de convivência
entre situações tão díspares, avaliar até que pontO essa
convivência tão desigual seria estável e, acima de tudo,

procurar identíficãr grãndes linhas de ação política,
capazes de encaminhar esse que nos parece ser o maior
mal de nossa sociedade, que é a imensa desigualdade
prevalecente, Os Senhores receberam um jogo de infor-

mações que revelam a extensão das desigualdades que
nos cabe enfrentar e eSpelha um grande problema. que
não podemos desconhecer."
As palavras do Senador Beni Veras foram recebidas com
solidariedade, aplauso e entusiasmo por todos os presente_s.
Começamos no dia 24 a reuníão às lOh e terminamos às 20h,
com saldo muito positivO pela importância das palestras que
foram proferidas.
Gostaria, para que pudéss.emos ter a avãliação do que
foí a importàncía óeSSe debate, de fazer aqui meriçào- ao terná-

rio tão bem colocado pelo Senador Beni V eras e pelos inte-_ __
_
grantes da Comissão.
Tivemos o primeiro pa~iriei. O tema foi o SUdeste e a
Unidade Nacional, porque a Comissão se deslocava para aquele ponto do País, para ter a oportunidade de estudar o desequilíbrio económico inter-rcgíonal. ..
O Sr. Mauro Bimevfdes- Pe"rmite V. EX• um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES - Pois não, Senador Mauro
Benevides. Ouço V. Ex• com muito prazer:
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador E leio Alvares,
desejo juntar à manifestação de V. Ex~ o meu aplauso pela
iniciativa dessa Comissão, que tem V. Ex• Como-Presidente
e o Senador Beni Veras como seu Inspíf3.dor e Relator. Até
me rego2ifó á:iin:igo mesino, porque, coino Presidente do Congres_so Nacional, tive sensibilidade de, acolhendo o ·requerimento de constitUiçãO dessa comissão especial, oferecer o
apoio logísticõ, "indispensável para que ela pu:desse atuar ~fi
cazmente, atingindo os seus nobres objetivos._E posso dizer
a V. Ex~ que, a um desses encontros promovidos pela Comissão, ainda no exercício da Presidência do Senado e do Congresso, estive presente em uma discussão com os empresários
do Ceará";- na sede da Federação das Indústrias do Estado_,
quando uma gama imensa de sugestões e infC:irnú:Çõe-s foi transmitida ao Relator Beni Veras e aós demais participantes do
encontro. O própriO Diretor Geral dO DNOCS; engenheiro·
Luiz Gonzaga Nogueira Marques~ fez uma- exposição a respeito das difículdades - que posteriormente se corifirmaram
- de uma nova crise climática, de uma nova seca que se
instalaria no Nordeste e, sobretudo, instou-nos, a nós, participantes da Comissão, a dar uma contribuição significativa para
que tivéssemos realmente uma estrutura hídrica em condições
de possibilitar ao Nordeste a conVivêilcia -com a seca~· E Ceft6.
que, nos debates, cada um deu o seu enfoque própriO: o
Superintendente da Sudene, em termos de desenvolvimento
através de incentivos fiscais; o Presidente do Banco do Nordeste, reportando-se mais especfficarnente ao fu-ndo constitucional. que é uma das grandes conquistas inSeridas no texto
da Carta Magna de_l992. Enfim, a tudo iss_o dev_emos_creditar,
sem dúvida, ao Senador Beni Veras, que teve a inspiração
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de promover esse trabalho de conscientização das lideranças,
não apenas da região, mas de outros parlamentares e líderes
como V. Ex• que, pertencendo a um outro Estado fora da
circunscrição do Polígono das Secas, deram a sua contribuição~
Esse seminário, realizado em São Paulo, com a presença de
figuras proeminentes do empresariado nacional da própria
sede da FIEC, consagra um trabalho que a Comissão, até
aqui, vem levando a efeito com a maior seriedade. Espero
que a conclusão desse ciclo de contatos, de conferências e
palestras, tudo isso tenha um resultado frutífero para a correção das disparidades regionais, a fim de que não tenhamos
dois brasis: um Brasil pobre e outro rico, mas sobretudo que
nós nos nivelemos por um sentimento de fraternidade que
possa ensejar exatamente aos nordestinos um crescimento como desejam todos_ os seus habitantes. Portanto, quero regozijar-me com V. Ex~, Presidente que é _da Comissão Especiar.
e com o Senador Beni Veras pelo extraordinátfo trabalho
que têm obstinadamente levado a efeito e a mim próprio,
permita-me V. Ex•, de como Presidente do Congresso Nacio~
nal ter tido a sensibilidade e enxergado_o alcance e a relevância
d_e_s_sa Comissão, que vem - como já dísse _:- cumprindo
extraordinariamente. exemplarmente, os objetivo_s_ para os
quais foi criada.
O SR. ELCIO ALVARES- É importante frisar que
o Senador Mauro Benevides, no exercício da Presidência da
Casa, não deixou um minuto sequer de dar apoio à ComisSão.
Teve, evidentemente, como na maioria dos seus atos de vida
pública, a visão do alcance desta Comissão. Na verdade, o
Senador _Mauro Benevides, desde os primdiOs momentos,
incentivou que a Comissão Mista se deslocasse às zonas críticas
do País. E me lembro, Senador Mauro Benevides, de uma
das audiencias mais doloridas que tivemos, exatamente no
Estado do Senador Ney Maranhão, em Recife, quando, na
sede da Sudene, onde ouvimos Governadores, Joaquim Francisco e Ciro Gomes, ouvimos líderes de homens que trabalham
na terra, ouvimos empresáriOS. Talvez eu tenha tido a fotografia mais intensa do drama da seca, da luta do homem
para domar a terra, num espetáculo que não irei esquecer.
porque aqueles depoimentos prestados na sede da Sudene
me fizeram mais brasileiro, e mais responsável no exercíciO
do mandato de Senador.
V. Ex•, Senador Mauro Benevides, e não me canso de
proclamar isso, nos dois anos da sua presidência Se preocupou
com este Senado não no aspecto meramente do trabalho parlamentar, V. Ex~ teve a visão do estadista, valorizarido esta
Casã. V. Ex~ teve a Sensibilidade de estimular a todos aqueles
que queriam trabalhar, fazendo com que os Senadores se
sentissem altamente responsáveis e capazes de solucionar em
grande parte a Problemática brasileira.
Portanto, neste momento, ao recolher o aparte de V.
Ex•, quero fazer este registro, porque entendo ser de justiça,
adrha de tudo, correspondendo aó -trabalho magnífico que
V. Ex• teve a oportunidade de realizar na presidência desta
Casa.
_Sr. Presidente _e Srs. Senadores, vamos agora fazer a
leitura do ternário, para que se tenha a idéia exata dessa
audiência pública realizada nO dia 24, em São Paulo.
O primeiro painel foi: O Sudeste e a Unidade Nacional.
Não poderia ser de outra forma porque o objetivo exato da
CoriliSsâo era frazer os problemas do Sudeste, os_ seus desequilíbrios para_ serem analisados por meio de relatório que se
tOrnará uma contribuição magnífica do Congresso Brasileiro

4920

Sábado 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ao Governo Federal. Esse relatório será enviado ao_Presidente
Itamar Franco e Sua Exce lêncía receberá uma contribuição
efetiva do Congresso para solucionar· o desequilíbrio inter-regional brasileiro.

O Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex_x um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES -Com muita satisfação. concedo o aparte ao nobre Senador Marco Maciel, meu Líder.
O Sr. Marco Maciel --Meu caro Senador E leio Alvares,
V. Ex~ preside com talento-, a·ssim como tudo que faz. a Cd:rilis-=
são que estuda os desequilíbrios inter-rcgiànais brasileiros.
Gostaiia -de começar a minha intervenção chamando a atenção
para o fato de que agora encontramos um caminho verdadeiramente correto, na minha opiriião, para: enfocar a quesfão
regional. Parte-se não da análise de uma região isoladamente,
mas procura-se ver todo o mosaico territorial brasilcfro, olhando inclusive a Naç-ão-,-- a partir da sua diversidade cultural
e das suas djsparidades econômicas. Assim, penso que daí
se chegará, efetivamentc, a um diagnósticO"tõi'reto da questão.
O fato de se estudar uma região isoladamente__tem conduzido
a equívocos. Agora não. A Corriissão, a meu Ver, tem tomado
um caminho muito certo. Quero lo\lvar o trabalho de V. Ex•,
assim como o dos outros integrantes cj.a Comissão, e, de modo
particular, o do Senador Beni.Vçra~ que, como Relat-or-Geral,
muito tem feito para que esse colegiado cumpra, adequadamente, a missão para a qual foi constituído por ato do Plenário.
Estou convencido, nobre Senador Elcio Alvares, que para
o Nordeste, região que tenho a honra de representar nesta
Casa, essa CoiJJ.iS!:)ão é omitO iniportanre ·porque ela enseja
uma análise atualizada da questão nordestina. Não me inscrevo entre aqueles que são pessimistas, que--a"cham que o País
piorou. Penso que atravessamos crises, dificuldades, mas também há pontos positivos. Porém, não posso deixar de salientar,
em que pese todo o progresso que o País tem acusado, que
a questão interespacial brasileira não _foi adequadamente resolvida. Os dissídios, as dí_sparidades não se reduziram, pelo
contrário, ampliaram-se sobretudo se olharmo.s a região mais
problemática do Pais.que é, sem lugar à_dúyida, o Nordeste.
Não quero com isso dizex:_qu_e a questãO do Centro-Oi!ste
não seja importante, não seja grave, e a questão do Norte
também não seja extremamente relevante. No entanto, tarito
o Centro-Oeste, quanto o Norte, são regiões que tendem
a ter um dinamismo próprio na hora em que ocorre uma
adequada expansão de fronteiras, de fronteira agi'ícOia principalmente. Entendo que a região Norte é_ uma região que
eu não chamaria de subdesenvolvida mas, sim, "adesenvolvida". Trata-se de uma região a -desenvolver, que "airlda não
foi adequadamente ocupada e até o percentual deniõgi-áfiCO
é relativamente pequeno. Portanto, eu diria que o mais grave
problema da questão regional brasileira situa~se, infelizm_i.::nte,
na minha opinião, na região- nordestina. Espero que, a partir
da análise dessa Comissão que já esteve no Nordeste -como
V. Ex' lembrava ainda há pouco- quando seus integrantes
tiveram a oportunidade de_ passar um dia todo na Sudene,
ouvindo autoridades, colhendo depoimentos, possamos chegar a um resultado que venha oferecer, não-somente ao Congresso, mas, de modo especial, ao Poder Executivo, subsídios
que nos levem a um direcíonamento -da qõ.éSfãó-. -por fim,
quero dizer que, quando se estuda a variável regional nordestina, temos que considerar a questão Sudene. Eu diria que
a questão Nordeste está muito ligada à questão Sudene, uma
vez que esta foi urna institUiÇãO que, de forma muitó decisiva,
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contribuiu para dar um novo.caminho ao processo de des_envolvimento da iegião Nordestina. Certa feita, em um livro de
um teórico francês,, li o seguinte:- ~'Na Fran.ça, tod_a_ vez que
o Senado esteVe.. fra"cq~ a_ Rep~blica padCteu". Posso dizer
que; nos úftiin_qs-_li-intá aõ.cis, tOda vez que_a Suden_e se enfraqueceu, o No:rQe"s.t_e_ perdeu posição relativ3.. :e~rece-me uma
associação de causa e efeito não_ muito explicada, A Sudene
hoje é uma instítU.iÇão"que"précisa ser repensada, reformulada.
É lógico que a Suderie te-rn.·ae-corrig_irfumos; a Sudene_precisa,
independentemente de uma análise interna_. de Se r.edir:ecionar
em funç_ão de uma semântica dos novos tempos. Mas também
não_ posso deixar de reconhecer que a Sude"ne precisa, além
desse repensar interno, ser rob_ustecida por parte do Governo
Federaf, precisa- re_ceber mais_ apoio porque Seu corpo técnico
está em processo de esvaziam.en_to_._ Além disso, houve uma
redução de transferência rec_ursos fiscais e financeiros na regUlo. Tüdo isso faz com_que tenhamos, de~ho_.dessa_ problemática regiorial nordestina, que redesenhar o papel da Sudene,
porque esta, jUnfainente com o Banco do Nordeste, a CHESF ~
o-DNOCS e a CODEVASF são as.-mais iíirpOrlãíikSiilSfitui=ções para a região Nordestina. Mas a Sud_en.e, cônstitufd;;t.
no _fim da d_écãda de 50, pelo seu papel e pela posição que
desfruta corii_o g"fallde o~_ganrsfuó pólítico de coordenação regional,_ ~~ cert3.rileitte·, tY Cárto~-che'fe de iodo_-esse processo~
ela praticamente cOordena a_ atividad!! :dos_ demaiS órgãos-.
Sem o seu fortalecimento, sem o seu "represtigiamento", certamente o Nordeste não encontrará o camínhq que todos esperamos, um camiO.ho que, enfim, pOsSa fazer-com "que a região
cresça; cresça, se possível, a taxas mais altas do .que o restante
do País a fim de_ redu~i_(_ofosso _que a separa das regiões
mais _dinâmicas, de modo espeCial, a parte mais rnerídiónal
· ·
·
do Páís. ·
O SR. ELCIO ALVARES - Senador Marco Maciel, o
aparte de V. Ex~ é altamer,.te elucidativo _na explicitação da finalidade da Comissão. Foi interessante _o t:;:o_nientário de V.
Ex~ Uma_ das preocupações que o Senador Ben,i Veras teve.·
ao imaginar essa Comissão Mista_.é que_ não parecesse que
essa seria mais uma comissão para clamar ein nome dO Nordeste_. Seria um erro, evid_entem~nte, dentro da v_i_são ampla
do__Senador Beni Y ~r_as, fazer uma comi_ssão inteiramente ce_ntrada_e_mum problema regional, principalme-nte Se foSse pa-ra
o Nordeste. Iriam dizer, como aludem sempre~ que o_ Nordeste
estava criando mais um instrumento para reivindicar em seu
prol.
--A intenção do Senador Beni Ve_r_as ~S.J~X" teve: <?por_tunidade de conversar comigo pouco antes da instalação dessa
Comissão_~ e_ra_ exatamente convoç.ar todo_ q_ Pa{s para mostrar, dentro de um contexto, o desequilíbrio económico interregional bem e!'_~denciado _-_e, aí, acho que aconteceu o grilode momento de inteligência do Senador Beni Veras-::-, ex~tfl,mente o problema do Nordeste~
_
___
Tive_pportunidade de falar no Recife-~ assim·comô_V_
Ex' que também esteve presente, SenadOr _Marco MadCY
de maneira objetiva; naquela reunião da Sudene, a, re,speltbda problemática do Nordeste.
_
Sou de um Estado da__região Sudeste, o Espírito Santo,
que tem uma economia estável. te:m praias bonitas, montanhas, etc._ .. O EspíritQ Santo não sofre o grande problema
da seca. O Espírito Santo é um Estado que considero priVilegiado, em matéria de natureza, no País.
·
O Sr. Marco Maciel - Permite-me- V. EX" urn_a brev.e
inte-rrupção?

=-
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O SR. ELCIO ALVARES- Pois não. nobre Senador.
O Sr. Marco Maciel- V. Ex• teve oportunidade de governar o seu Estado e fez um excelente trabalho. Talvez seja
resultado de seu trabalho o desenvolvimento do Espírito Santo. Certo dia. folguei em ver, lendo as pesquisas do IBGE~
que o Espírito Santo é o Estado da região Sudeste que mais
vem crescendo, lógico que em feriDos i"elativos. Em termos
absolutos, o PIB do Espírito Santo não poderia ser cotejado
com o de São Paulo. Mas, na região Sudeste, pude verificar
que, em termos relativos, o Espírito Santo é o Estado que
mais tem crescido. Então, V. Ex~ pode, de alguma forma,
se sentir reconfortado pelo fato de ter sido Governador do
seu Estado - e um bom Governador - e ter concorrido,
decisivamente, para que isso aCOntecesse. Estou satisfeito porque, ·realmente, ao se visitai o seu Estado, hoje, verifica:...se
que é uma parte pujante do País; territoifalmente, não é Estado de signíficativa dimensão física, ·mas é um Estado sem
problemas agudos, e até exibindo taxas muito importantes
no setor primário e, sobretudo, no setor secundário. Por isso,
quero aproveitar a oportunidade para felicitá-lo e concordar
com as palavras que está proferindo. Ao presidir essa comissão, V. EX\ se posiciona muito bem, porque não pertencendo
a nenhuma dessas regiões problemáticas pode melhor observar
os desnívei~, regionais brasileiros. Desculpe a interrupção.
O SR. ELCIO ALVARES -Agradeço e, oomo estou
fazendo este pronunciamento justamente dentro do sentido
de convocar a atenção da Casa para a ImpOrtância dessa comissão idealizada pelo Senador Beni Veras, quero me reportar
mais um pouco sobre o Nordeste, exatamente em homenagem
aos--dois Senadores de Pernambuco que aqui estão presentes:
Ney Maranhão e Marco Maciel.
O Senador Marco Maciel governou Pernambuco. Viveu
S. Ex~ com toda intensidad_e, não só o impacto de uma economia profUndamente importante dentro do contexto do Nordeste, mas, paralelamente, os problemas sociais qUe não são
poucos no seu Estado.
Tive uma ni-velação extraordinária em Pernambuco, e
quero fazer essa confissãó de público, exatamente nesse ponto
salientado por meu Líder Marco Maciel. Fui governador de
um Estado que, hoje, consi~ero, sem falsa modéstia, privilegíado. O Espírito Santo eSüftnúito bem economicameilte_e_
com uma potencialidade extraordinária; temos hoje o maior
complexo portuário do País; somos um alimentador de divisas
do_País. O Espírito SantO- possui uma lavoura cafeefra muito
boa; uma diversificação em matéria de fontes econôrrifcas que
considero salutar; o-turismo é importantísSiíiiO, pois temos
praias e montanhas. Isso nos dá uma visão, não diria jactanciosa, mas, realística do problema.
Quero esclarecer que me dói quando leio alguns elementos desavisados que - talvez não vivendo a problemátíca
do Nordeste - dizem que os_ nordestinos são mestres em
clamar, em chorar e lamentar para atrair verbas e recursos
para a região. Penso que o Nordeste não pode ser avaliado
por esse aspecto de clamar, de pedir, de implorar, O Nordeste
tem potencialidade excepcional. Independentemente da seca,
problema sério~ a vitalidade dos homens públicos do Nordeste
ficou demonstrada naquela reunião da Sudene. Todos querem, exatamente, um espaço para trabalhar com dignidade
e dar ao Nordeste o seu lugar de destaque pela potencialidade
que tem.
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A comissão já começa~ até certo póntó, a desmitificar
essa idéia de que o Nordeste clama porque quer levar vantagem. O Nordeste clama, porque ele sabe da sua importância
no contexto nacional, e quer ocupar esse espaço no momento
em que fazemos esforço para integrar todas as regiões brasileiras dentro de um projeto de equilíbriO económico. Esse
já seria o ponto positivo em prol do Nordeste. O Senador
Beni Veras conduziu com habilidade essa sua iniciativa. S.
Ex• quis convocar a atenção de todos nós para o Nordeste
e o fez de maneira inteligente. Não privilegiou o Nordeste,
apenas o colocou no patamar junto a outras regiões.
Na reunião que houve em São Paulo, que é o coração
do ~rasil, numa entidade fortíssima como a FI~SP, fiquei
admuado. Os representantes do Nordeste que ah compareceram, Deputados e Senadores, colocaram de tal forma o
problema da região nordestina que, de certa forma, obrigaram
os elementos da região Sudeste a também questionarem a
problemática nordestina. Usaram de habilidade para convocar
a atenção nacional exatamente para esse ponto que é fundamental, não deixando que o Nordeste se constitua em um
bolsão, erradamente presumido como de miséria; mostraram
que o Nordeste tem uma potencialidade digna de apoio. Por
certo, na conclusão do relatório do Senador Beni Veras, teremos o Nordeste colocado no seu verdadeiro lugar, para gáudio
de todos nó_s que sabemos que a região merece o apreço
do povo brasileiro. E não é só resolver o problema da seca
quando está na sua fase crítica, mas dar ao Nordeste instrumental através de_seus açudes, sistemas de irrigação, valorização do h_ornem nordestino, que é um forte, porql,_le, para
enfrentar as vicissitudes, as intempéries, as agressões que o
nordestino enfrenta, só sendo um forte.
Neste momento, acredito que a comissão, além de coletar
dados, está despertando um sentimento que considero altamente saudável em favor do estudo do desequilíbrio inter-ne:gio~al, privilegiando inegavelmente a região do Non;leste, mas
um privilégio que não é injusto, poiS consagra um problema
que merece ser debatido com seriedade e é isso que' tenho
certeza que a Comissão_ Mista fará.
O Sr. Ney Maranhão- V. Ex~ me permite um aparte?
. O SR.. ELClO ALVARES- Ouço V. Ex• oom muita
alegria.
O Sr. Ney Maranhão- Senador Elcio Alvares estamos
ouvindo V. Ex~ com toda a atenção, pois está 3:i~rtando a"
Casa com respeito ao relatório do eminente Senador Beni
V eras. Re~lmente, temos que reconhecer e apoiar esse trabalho do n_9bre Sena<Jor çlo Ceará, porque é feito em benefício
do ~ardeste, c_om seriedade e isenção. Pr~cisamos nos penitenciar de mmtos erros que foram praticados com relação
ao desenvolvimento do Nordeste. No meu Estado, por exemplo, temos obras inacabadas da Codevasf, como em Orobó
em que já foram investidos mais de 30 milhões de dólares:
Por essas encanações, que levariam água e desenvolvimento
p~ra aquela região e que estão jogadas ao ~e lento, hoje passeiam bodes. O DNOCS também tem, em Pernambuco, algum?s obras_de grande porte inacabadas. Isso significa que foram
fe1tos pr~Jeto_s desorgan_izada?'lente, sem programação, e, no
final, o dmhe1ro que sena aphcado em benefí_cio de uma grande região, em benefício de uma grande coletividade não deu
retorno. Acredito que esse relatório__::; que V. Ex• está muito
bem sintetizando - já está chamando a atenção da coletividade, do povo nordestino, dos seus dirigentes, da classe polí-
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tica e das elites que representam aquela região. Agora mesmo
estamos iniciarido uma Qbra--'- que, se Deus quiser. não ha~rá
de ser como a de Orobó - a adutora do Oeste. Essa adutora
é água, e vida; ela irá beneficiar 150 cidades do sertão- de
Pernambuco e do Ceará. Se os homens que administraram,
até o momento~ aquela região - e digo isso porqUe tarilbém
faço parte deles -tivessem (eito e_ posto em prâtica planos
para começar uma obra e, somente ao _t~rminá--la, iniciar outra
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O Sr. José Ricba - Senador Elcio Alvares, serei breve.
Cumprimento V. Ex~ pelo excelente discurso que vem pronunciando~_ pela oportunidade do _te_ma que vem sendo levantado
e~ pela forma como V. Ex~ está abordando o assunto. Por
isso, -ao -cumprimentá-lo pelo seu discurso, quero estender
os cumprimentos também à Comissão do Desequilíbrio Econômíco Inter-Regional Brasileiro pelo extraordinário trabalho
que vem desenv<;J:lvendo. E não poderia ser mais bem consti-o que não aconteceu até agora- as· coisas ~riam._diferen- , tuída e nem mais bem dirigida, corno vem ocorrendo: V.
tes.._Temos que pór ·em prática aquelas sábias palavras do
~-como Presidente, um homem de extraordinária-experiengrande paraibano José Américo de A.Imeida: "O Nordeste
ciapolítica, administrativa; o_&enadorBeni V eras, como R~la
precisa de água nas terras e o resto o nop::J~~tino fa('. -~~Il:~d.o~
tor, uma exceh;nte figura. que todus t_:tós, rapidamente, lOgo
Elcio Alvares, nas visitas que tenho feito ao Estado de Isr~el,
que.chegou aqui, aprendemos a admirar e a respeitar 1 e coni
à Califórnia, pude -verificar que em Israel precisamos de 76
uma visão nacional dos problemas regionais. Isso é que me
mil dólares para molhar um hectare de terra; no EStado da
parece importante. Durante a minha vida_inteira sempre disse
Califórnia, na América do Norte, precisamos de mais de 40
que o Nordeste não é um problema só dos nordestinos; o
mil dólares; e aqui temos apenas 9 a 10 mil dólares para Nordeste é um problema dos brasileiros. Enquanto os dramámolhar as terras do Nordeste. Por conseguinte, repitO: esse. ticos problemas do Nordeste, especialmente os sociais, não
relatório do Senador _Beni V eras despertou no Brasil e em
forem enfrentados por todos os brasileiros, fatalmente acontenós, nordestinos, a -cons-ciêbcia de que temos de agir com
cerá algo que já se esboça no quadro nacional: o nivelaffiento
competênCia, com seriedade, com um plano de trabalho que
por baixo. Antigamente, eram mais gritantes as diferenciações
comece e que termíne. Se essa longa trajetória de Jos_é Amé- sociais do Nordeste e do resto do_ País. Hoje, já_ estamos
rico para cá tiv-esse -aConteCido, Senador E leio Alvares, o nosso
as.slstirido a uma "nordestinização" do Brasil. O Paraná é
grande sanfoneiro Luiz Gonz·aga, que- falava ao povo ~través
o- celeiro agrícola do Brasil. Quero dar o exemplo do meu
da sua sanfona, não teria feito_ as mUsicás "A_sa Branca" nem
Estado cj_ue é um dos mais- certinhos, ajustadinhos, que tem
''Seu Doutor". Senador Beni Veras, este Senado, V. Ex\
até, em termos de densidade populacional, um equilíbrio fantodos da Comissão estão prestando um grande serviço ao
tástico, pois não temos aquela superpopulação no litoral, a
Nordeste e ao Brasil.
al representa apenas 12 ou 13% da densidade populacional
O SR. ELCIO ALVARES- Senador Ney Maranhão, do Estado, temos mais de vinte pólos regionais eXtfã.ordinaw
o debate de hoje está nlOS:trandÇI;_um~-põnló -que, cada vez riamente bem distribuídos em todo o nosso território. O Paraná produz 1/4 da produção de grãos na agricultura brasileira;
mais, robustece a minhaconvic_ção, ou sej~, hou-ve uma fçm:na
inteligente de se convocar a atenção para o problema nordes- portanto é o maiOr produtor de alimentos no Brasil. O último
tino através de uma comissão de alcance -nacio-nal. -- _ ---- -- relatório do IPEA constata que, num Estado com cerca .de
Reâlmente, o prOblema do Nofdeste; q·uei-0-deix:ã.r clãro, 10 milhões de habitantes, 1 milhão e 200_mil pessoas_ passam
não pode ficar ã.dstrito apenas ao clamor __dos nordestinos que fome. Isso·é inconcebívell Quando dizemos.issQ for;::~. P,o Sul,
estão aqui milito-bcin -representados. Penso que, depois do
muitos nem acreditam, entendem que os sulistas também corelatório do Senádor aeni V eras, esse problema é de todos
meçaram a fazer coro nas lamentações, mas é a pura realidade
nós, poique, como- observamos na canção- imOrtal de Luiz brasileira hoje: 1 milhão e 2ÕO mil pessoas, portãrito mais
Gonzaga ''Asa Btanéa", que é o hino dessa gente admirável, de 29% __ da população do maior produtor de. alimentos do
elas vão e voltam apóS à seca. Qu_ando chove, todos retornam.
Brasil passa fome. E esse o quadro. Ora, V. Ex~ aborda muito
Po)· conseguinte, é. obrigação nossa,: do Po~er Público bem o assu~to no seu discurso ~e no _t_r,ab~lQo ~ql!e, como ti~
à NaÇãO~ vem sendo ô-esenvofvTdo por esta COmiSSãó-.- E nãó
brasileiro~ não permitir que o nordestiilo "Saia da sua t~rra
no momento em que o sol causticante caStiga aquela região. se!raú _ct"e :~mã -corn.íssâO .,destinada apenas a ser um_ instrumento a mais de lamentação do Nordeste, mas pretende mosÉ importante fixarmoS o homem à ~Ua_ teJt'!,_porque-o-amor
é bastante accndrado à gleba calcinada. _ _
.. ~---· _ __ trar a realidade do-Nordeste e dizer que esta -região é capaz
Acredito que o Senador Beni Veras -eD.Contro_u -um camiw de âes_envolv_er-se _extraordinariaínéfite. Col!_h~ço o_Nordeste
e, muitã'S veZes, v--í aquela região com espírito de observiidOr.nho. Só goStaria que ·esse trabalho, que vai ser importante
-já tiVe Oportunidade de verifiCar a ·prelimlnãr" do relatório Conheço o interior. As terras do Ceará e do Rio_ Grande
-não ficasse, até Certo·ponto~ descohhecído para o Governb do Norte são excelentes. Conheço-o-~ul do__Mai-ãnhão_pa!ii)o_
brasileiro'. - - -- a palmo, já andei por ali às vezes até a pé, de jipe, cOm
A Comissão vai" entregar péssoalmente ao Presidênie Ità"w qualquer veículo que me possibilitasse incursionar mais pára
mar Franco o resultado dessa pesquisã. ni.ínudente- ém todo o intf:rior, para conhecer tudo muito bem. E cada vez volto
o território brasileiro, Principalmente nas regiões mais assola- mais entusiasmado com o potencial do Nordeste, que é algo
extraordil).ário. Mas por que ONordeste ainda impõe aos seus
das por desequilíbrios ínter-regio'naís. ÉprecíSCY que· o Governo compreenda que este é um gesto efetiv"õ dó~S_enado filhos um sacrifído tão grand~?_ Porque neste Pafs não há
e da Câmara para dizer algo sobre a manll!enção de polítici um prOjeto nacional. Este é o pi"õblema. Enquanto não tiversadia de desenvolvimento, que já não pode ser feita aos impul- mos um projeto nacional, não haverá, nem para o Nordeste,
sos de flagelos, ou de secas, ou de qualquer outra intempérie nem para nenhuma outra região do Brasil, um desenvolvique venha a assustar o Brasil.
mento sem desperdícios, harmonioso, capaz de conciliar os
bens materiais com -os quais a natureza generosamente_ preO Sr. José Richa -Permite-me V. EX'! urii -apáfte?
miou o nosso _País e, ao mesmo tempo, fazer a população
O SR. ELCIO ALVARES - Ouço V, EJ<" com muito usufruir disso·, Coiiciliando o desenvolvimento; o crescimento
alegria.
e a pujança econôrriica com Obem-estar social das populações.
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Neste ponto, mais uma vez; perdoem-me V. EX. ê a Casa,
começo a fazer as minhas comparações e chego à conclusão
de que o problema é eminentemente polítiCO-. O que- ã:Contece

hofe no sistema presidencialista? Ao invés de estarmos discutirído um projeto naciOil.al, a discussão que- nós, polítiCos,
fazemOs dos problemas brasileiros é absolu"tameilte equivocada. Aqui, temos a·péSSfmO CoStUme- de, ao invés de discutirmos -projetas naCiOnã.is, discut1r'ri10s desempenhos pessoais

dos políticos. E o que acontece? Nós, políticáS-- isso por
extensão acabamos atingindo a sociedade - começamos a
discutir o desempenho do Piesidente da República, o desempenho de tal ou qual ministro: o MiniStro da Fazenda é melhor
do que o outro, mas-as injunções·políticas fizeram o Presidente
tirá-lo; o atual Ministro da Fazenda é talentoso, mas há problemas políticos, e po-r isso já Se teme que -talvez não dê certo;
há muito maiS ·pessoas torcendo politiCamente ·para -não dar
certo do que para dar certo ... Essa discussão é equivocada!
Se o Brasil tivesse um projeto nacional, estaríamOs díscutindoo projeto, e não as pessoas que o estão exeCutando. Claro
que o problema do gerenciamento de qualquer projeto e de
qualquer plano é importante, mas o mais importante é o conteúdo do projeto. Então, estaríamos discutindO se e-Sse p-iOjetO
precisa de correções, se é bom, se é ruim, se é mais ou menos
e precisa ser aperfeiçoado, melhorado. Então, o centro da
discussão seria deslocado de hoje, que é uma discussão presi-dencialista equivOCada do desempenho de pessoas, para uma
discussão correta, que seria uin projeto nacional. Se o País
tivesSe um projeto nacional, saberíamos que papel estaria
reservado ao Nordeste ou a qualquer outra região, porque
não se pode conceber um projeto nacional sem levar em conta
a questãb de cada região.

Não se pode conceber um programa que não considere
a gestão de cada região. Por essas razões, estou convencido
de que o problema é político e -recebe forte influência do
sistema de governo adotado. O parlamentarismo - ainda
que não apresentasse outras - tem a grande vantagem de
não permitir a exiStência de um governo sem_ programa oU
de um governo que, mesmo tendo um projeto nacional, não
COJ1ta com maioria parã lhe- dar respã.ldo- e sustentação. Se
esti,véssemos, portanto, sob o regime de gabinete, ao invés
de.nos perdermos em discussões sobre o desempenho das
pessoas, estaríamos preocupados em aperfeiçoar Um programa
de atuação. Acredito que, se existisse uma proposta concretade ação amplamente discutida a sncie_dade poderia convencer-se de que aquele era o caminho certo e, por conseqüência,
pressionaria para que houvesse um grupo político hegemónico
que, ao longo do tempo, proporcionaria sustentaçãO neces~
sária para a execução- desse projeto naciohal. Congratulo-me
com V. Ex~. sobretudo porque se trata de uma das poucas
v~e~.que_ vejo um grupo de pessoas, as quais V. Ex• preside,
seguirem na direção correta para a solução dos problemas
nacionais. Parabéns a V. Ex~, que tão brilhantemente preside
essa Comissão.
O SR. ELCIO ALVARES- A intervenÇão de V. Ex•,
Senador José Richa, foi - digamos - um aparte síntese.
V.- Ex~ teve a felicidade de sintetizar todo o nosso sentimento,
nossa-idéia a respeito-dessa ComiSsão. Concordo com a afirmação- de V. Ex• no sentido de que o planejamento nacional
deve ser uniforme, abrangente, deve incluir todas as regiões
brasileiras. Para que seja- cOnSumado um desenvolvimento
razo-ável, há de haver identidade no projeto, manutenção dos
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objetivos e, acima de tudo, visão hegemóriica dos problemas
brasileiros.
Penso que V. Ex• foi feliz em suas colocações, porque,
embora o Paraná. por exemplo, tenha peculiaridades, seus
problemas não podem ser vistos sob uma óptica regional.
O projeto de desenvolvimento deve ser nacional.
Associo-me também à tese de V. Ex~, segundo a qual
a questão é política. Infelizmente, estamos vivendo, sob um
regime presidencialista, um momento grave como esse. O
Senador Fernando Henrique CardOso, nossa grande esperança, passou a ser pólo de discussão política dando-o como
candidato num momento em que não nos deveríamos atentar
para as pessoas, e sim para as idéias que- elas apresentam.
O Sr. José Richa- Permita-me Um aparte-; só para completar?

O SR. ELCIO ALVARES - Ouço V. Ex• com atenção.
O Sr. José Richa- Apenas procurei fazer urna síntese
-a_ iniciativa não é minha, é de V. Ex•-:- da importância
do trabalho dessa comissão. A existência de um projeto nacional teria influência até psicológica sobre a sociedade. uma
vez que a estabilização da economia, a contenção da inflação,
a retomada do crescimento económico, a justiça sOcial não
virão sem sacrifícios. É impossível imaginar que, se pode superar obstáculos conjunturais e financeiros sem que haja-sacrifícios. A situação -económica do Brasil é boa. Se o Brasil tivesse
que ser vendido a "porteira fechada". seria o País mais vãlioso
do_mundo, porque tem uma situação macro excepcional: um
PIB de 450 bilhões de dólares, um volume de exportação
de 40 bilhões de dólares por ano, reservas cambiais de 25
bilhões e uma dívida externa insignificante, perfeitamente administrável, comparada à de outros países, inclusive do Primeiro Mundo. Ainda ontem, ouvi do Ministro Fern~m49 Her).rique
que a dívida interna é de aproximadamente 30 bilhões de
dólares, o que representa menos de 10% do nosso PIB. Por
outro l~do, a dificuld~d-~ decorre da situação fiscal e da._qu~~tão
financeira. Estas são preocupantes e agravam a situação soei~!
da nossa população. Sem sacrifícios, portanto, náci conseguiremos estabilidade económica para criar condições de retomada de desenvOfvíill-ellto. No entanto, as instituições políticas
estão tão desmoralizadas que o povo não mais lhes deposita
credibilidade. O povo quer saber por que e at quandO fazer
- o sacrifício. Essa é mais unia evidência de que se faz imprescindível a elaboração de um projeto nacional, de um projeto
que demonstre à população que a classe política tem metas
a cumprir e que estas, a médio pr~zo, l~varão ~ Brasil ~
uma determinada posição e, a longo prazo, alçarão o País
a outra posição. Só mediante esses esclarecimentos poder-se-ia
conseguir a adesão de toda a popul_açãp, n9 sentido de _que
ela se dispusesse a, mais uma vez, fazer_ sacrifícios: A sOciedade
exige, para se engajar nas metas do Governo, que seja invertida a cultura inflacioliáda para uma cultura de credibilidade
e de crença na afirmação de que o Brasil, no futuro, terá
conserto.
Q SR. ELCIO ALVARES -A idéia de um Projeto Nacio·
nal do Desenvolvimento está ganhando corpo. Se o Governo
insistir em setorizar o desenvolvimento, estará cometendo em
erro inominável. A Comissão, Senador José Richa, também
·objetiva o despertar do Governo no sentido de elaborar em
programa nacional de desenvolvimento que privilegie todo_
o País e não deixe, de maneira alguma, o tema ser abordado
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da maneira como tem sido até hofe, ou seja, atendendo a
interesses ou do momento, ou das regiões.
Prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Senadore, -vejo que
a luz vermelha assinala o término do_ meu tempo - , gostaria
de enunciar, de maneira objetiva, o ternário e também as
pessoas que participaram do encontro.
O primeiro ·painel foi "O Sudeste e a Unidade Nacional",
estando presentes -o Governado Hélio Garcia, de Minas Gerais; o Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que foi o anfitrião;
o Prefeito Patrus Ananias,_-de Belo Horizonte; e o Prefeito
Paulo Hartung, de Vitória.__ Como vêem, o~ ho111_cns públicos
que têm a responsabilidade de dirígir qs Município-s e os Estados sensibilizaram-se em relação ao debate, compareceram,
proferiram palestras e apresentaram idéias positívaS, que já'
estão_ sendo incorporadas ao relatório do Senador Beni V eras.
O segundo painel teve como primeiro tema "Bases para
o Desenvolvimento Nacional Equilibrado", sobre o qual o
Deputado José Serra falou com amplo conhecimento de causa.
Cómpareteram o empresário José Alencar, Presidente da
Fiemg; Mário Amato, ex-Presidente da Fiesp, que abordou
tema bastante _significativo, relacionado à educação; o_Pro~
fessor Luciano Coutinho, elencando aspectos técnicos de grande valia; e o empresário António Ermírio de Moraes, que,
finalizando o_ painel, expôs suas idéias sobre a região Sudeste
e as _soluções que, a seu ver, resolveriam os problemas que
lhe são inerentes.
Sobre o segundo tema- "Polí_ticas RegionaiS-e seu_Financiamento", falaram o Professor António Kandir e Alçides"
Lopes Tápias, representante_da Febra.ba_n,_
O pOnto ma1S'imj:ioftántê, -a -meu ver, tendo em vista
que nos encontramos na imiriência da revisão constitudoilal,
fOf abordado no terceiro tema "A Reforma ConstituCional
e a Federação". OUvimOS o erripieSãdO LU-íS- Euláfio Bueno
Vidigal; o empresário José Mindlin, esplêndida revelação de
patriotismo; o Dr. Olavo Setúbal, que se fez presente do
inrcío ã.o encerramento da reunião.
DoiS intelectuais de alta relevância na-vída do País tiveram
oportunidade de passar idéiaS magníficas, prínCTpalmente a
respeito da reforma constitucional~ a Dr' Aspásia Cam-argo
Brasil e- o-Dr. Iv6s -Gã.ndra Martins, nomes_ que respeitamos
e admiramos.
A Dr• Aspásia C3.margo é realmente uma das inteligêriciasmais fulgurantes deste País. Debateu com muita propriedade
o tema, chamando a atenção para-pontos que considero importantes. Logo em seguida fom~s premiados com a expos-ição
do Dr. Ives Gandra Martins, advogado brasiLeiro de ren_ome,
profundo entendedor da Constituição, que tem uma obra mag~
nífica s_ubre a Carta Magna atualmentc c_onsultada por todos.
O Dr. Ives Gandra Martins, inclusíve·, entregou ã Comissão
um relatório de um trabalho que coordenou, que -aborda problemas relacionados à reforma constitu_cional.
Na ocasião, até me surgíu uma idéia._ Neste momento
em que nos preparamos para a revisão constitucional, seria
interessante que o Senado, além de_sses magníficos assessores
que temos aqui, convocasse pessoas do porte de Aspásia Camargo e Ives Gandra Martins, para também nos orientar e
esclarecer no debate_ da revisão constituCiOriãl que vamos ter
a partir do mês de outubro.
Além desses _expositores, representando as forças sindicais brasileiras esteve presente Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, Presidente do S_indicato dos Metalúrgicos de São
.Bernardo do Campo e Diadcma, que é uma liderança sindical
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expressiva no País, tendo sido realista na conceituação social
dos_ problemas do Sudeste.
_
__
Essa reuni3o no auditód6 da Fiesp teve a preSença, inclu- ·
sive, de vários Senadores e Deputados- cito, entre outros,
os Deputados_losé Serra, Pinheiro Landim, Luiz Girão e Osvaldo Coelho, e também os Senadore.s__que acompanharam
o Senador Beni Veras -_quero destacar Esperidião Amin,
João Calmon, Garibalçli Alves Filho, Gilberto Mini.ilda, Ro~
nan Tito, e Jonás Pinhe"iro, aqUi presente, que.·desde o primeiro momento tem dado ao Senador_Beni V eras e a essa comissão o prestígio da sua presença.
O Presidente da FieSp, Carlos EdUardo-Moreira, pronunciou discurso dizendo da satisfação com que abria as portas
da_Fiesp para a comissão representativa do Congresso Nacional. Isso me despertou uma sugestão que externo agora, de
público. Deve a nossa Casa, sempre que pOssível, deslocar
grupo de Senadores para debater, nos estidos respectivos
em que existe desequilíbrio a problemática nacional.
Essa presença do Senado é importante. Não podemos
fiCar presos somente em Brasfiia, em nosso plenário. O Senado
tem_que ter_ vida, tem que_ ter presença local perante os grand:es
problemas brasileiros.
Em São Paulo, no auditório da Fiesp, tomamos consciência de que um trabalho sério, como o que está sendo feifO
pelo Senador Beni Veras. encontra ampla repercussão, e o
resultado aí está. Comparece-ram dezenas e dezenas de pes- ·
sQas, e aqueles que participaram Como eXpOsitoreS- dão mostr~s .contundentes da importància da recepção desse trabalho
n_a__região Sudeste brasileira, onde se incl!J_i_o me_u_Espírito
Santo.
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- Ouço o nobre Senador Jonas
Pinheiro, que foi nosso companheiro na ida a São Paulo,
no dia 24.
O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador Elcio Alvares,
não poderia me subtrair, de forma alguma, no sentido de
não fazer o registro relativamente a essa matéria tão importante que V. Ex" traz ao conhecimento da Casa. O que o_bjetiva
a comissão? Elaborar um documento rico, pleno de informaç6e'S,- as mais variadas possíveis, a respeito da questão e_conómica, dos motivos que provocam: as diferenças dos deseqiiF
hbrios regionais. Nesse sentido, nos parece que a comissão
-tão bem presidida por V. Ex~ e tendo em Beni Veras,
Senador da mais alta expressão, o seu Relator - tem muito
bem caminhado na direção da consecução desse objetivo. Temos certeza de que o trabalho produzido por essa comissão,
oferecido ao Executivo, e uma vez bem recebido e explorado,
_vai ·se constituir em uma_ solução para o País. Recordo-me
de um trecho do aparte do nobre Senador José Richa, quando __
disse que o Nordeste não é um problema do Nordeste, mas
do País inteiro. Pegaria aí uma carona para dizer um pouco ,
mais, que o Nordeste_ não é só um problema para o País,
mas também uma solução, porque na medida em que se resolver o problema nordestino teremos a solu_ção para o País.
Disse também o Senador José Richa, que conhece o interior
do Nordeste, quase palmo a palmo - e creio níSso - que
são as tç_tras_mais férreis que possamos ter no País. As terras
do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, do Maranhão e do Piauí são as mais férteis possíveis.
É preciso, somente, que se solucione o problema do Nordeste,
para que ele volte todo o seu potencial produtivo para o
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en'riquecimento, para o ·aumento dã riqueza do- riosso País.
Estou, de certa forma, numa posição privilegiada, porque
tenho acompanhado a comissão, creio que fui a quatro das
sete ou oito reuniões realizadas em difcrcD.tes capitais das
várias regiões do_ País - estive nas reuniões de Bel~~-!_ Manaus, Recife e, agora, em São Paulo. Em nenhuma dessas
ocasiões uma reunião foi mais ou menos importante do que
outra. Tivemos um interesse manifestado_ por todas as pessoas
que delas participaram. Em cada momento houve a presença
de governadores, de prefeitos, de líderes sindicais, de empresários, enfim, todo o segmento representando a sociedad~
interessada naquela realidade ..Pretendemos com essa comissão elaborar um documento que espelhe a realidade, buscada_
através de depoimentos recebidos nas diferentes regiões do
nosso País. Então, o que temos são depoimentos, e não um
documento elaborado aqui. no interior da nossa Casa. baseado
em hipóteses imaginadas na sala das comissões. Ele não foi
criado em um laboratório restrito, mas será, sim, :1 conseqüência da exploração, da prospecção de um universo muito
amplo e diversificado. Então, nobre Senador Elci6 Alvares,neste instante em que V. Ex• faz esse relato, com muita objetividade, chego até a chamar a atenção, _a fim de reforçar o
seu argumento, para um fato que _muito nos impressionou
em São Paulo, no auditório da Fiesp. Tivemos, como v: Ex~
já citou, a prCsença de pessoas como Mário Amato, José
Ermírio de Moraes, Paulo Setúbal, José Maria Mindlin, Paulo
Maluf, Hélio Gafcia, entre outros_. Cito apenas esses, porque
ficamos impressionados, não só pelo conteúdo e expressão
de seus depoimentos, mas; sobretudo, pelo fato de, sendo
pessoas de um custo/oportunidade elevadíssimo, passarem,
das 10 às 19 horas e 30 minutos, quando encerramos os trabalhos, sem arredarem o pé, para usar uma expressão nordestina.
Esse fato a nós demonstrou um interesse que-, -sinceramente,
nos sensibilizou, sendo objeto de nosso comentário na viagem
de volta, naquela mesma noite, já quase de madrugada. Nobre
Senador Elcio Alvares, quero manifestar aqui a minha solidariedade a V. Ex\ nesta oportunidade, fazendo o meu elogio
sável, que é um dos exponenciais desta Casa e que tem dado
ao Brasil, através de seu trabalho, um contribuição magnífica.
O SR. ELCIO ALVARES- V. Ex•, Senador Jonas Pi·
nheiro, teve oportunidade de enfatizar questão que também
considerei de relevo, o chamamento das lideranças da região
Sudeste para essa região. E gostaria, além desses p.omes de
políticos e empresários e do líder sindical Vicentinho, que
foram mencionados, de chamar a atenção também para alguns
outros nomes, o que demonstra também o interesse_ pela reunião. São-eles: Carlos Alberto Vogt, Reitor da Unicamp,
Mauro Osório, reprCsentando·a--universidade do Estado do
Rio de Janeiro, e o Reitor da PUC~ Antônio Carlos Caruso_
RoOca, que deram contribuição valiosa à reunião. .
Portanto_, eminerites Senadores, meu caro .Presidente, ti-vemos um momento de muito brilho para o Congresso Nacional em São Paulo.
O Sr. César Dias- Permite V. Ex~ um aparte, nobre
Senador?
O SR. ELCIO ALVARES - Pois não, ouço o·Beiiador
Cés"ã:r DiaS com satisfação.O Sr. César Dias -Nobre Senador Elcio Alvares, V.
Ex!, nesta manhã, sai da retórica para a prática no momento
em -que oferece um relatório resultante de um amplo estudo
por parte da Comissão de Desequilíbrio Inter-Regional. Essa
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comissão,-So_:b a _presidência de V. Ex•, ao longo de oito meses,
realizou, ·com afinco, um trabalho laborioso, que, graças à
magnanimidade do nobre Senador Beni V eras, alcançou todas
as regiões brasileiras. S. Ex~ esteVe debatendo o assunto na
Suframa, na Sudeco, na Sudene e alcançou entrar na intimidade, nos problemas intrínsecos da Sudam. Esse relatório
deverá servir de subsídio pai'a uma intersecção sociológica,
econômica e desenvolvimentista, para que o Governo, no
plano de orçamento do ano vindouro, venha reformular instituições que fazem o desenvolvimento. como a Sudene. SudeCo; Sudam. Suframa, pai'a que possamOS--fazer um· trabalho
global, conforme disse o Senador José Richa. Realmente.
acredito muito na Comissão do Desequilíbrio Econórriico e
Inter-Regiónal Brasileiro. Esse trabalho deverá ser levado
ao Presidente Itamar Franco e, posteriormente, cobrado, para
que não tenha sido em vão, como ocorreu com muitos outros
pTojetos importantes de comissões dÕ Senado Federal e. da
Cârna·ra dos Deputados. E nós, aqui do plenário deste senáculo democrático, vamos cobrar do Presidente da RepUblica,
do-s -mirilstéfios desenvolvimentisfaS deste_ País, para que um
trabalho que aborda o problema brasileiro como um todo,
em um plano global, dê frutos. Parabeníz.o V. Exa e este:Õ.doos meUs cumprimentos ao "Se_ilador Beni Veras, porque, realmente. esse é um dos melhores trabalhos que tivemos nesses
tumultuados últimos tempos do Senado Federal. Muito obri-_
gado.
O SR. ELCIQ ALVARES -O aparte do Senador César
Dias, dentro dessa visão global da comissão, é oportuno. O
nobre Senador é dos mais eminentes representantes de Roraima e sempre traz para o ·conhecimento desta Casa a problemática da sua região. Sornou-se, por certo, ao aparte do Senador Jonas Pinheiro, que é dedicado representante do Estado
do Amapá. A visão setorial que neste momento ·passa a ser,
na ótica da Comissão, uma visão de projeto integral, uniforme,
através da palavra de cada um dos Senadores que aqui falaram,
das mais diferentes regiões, diz do acerto e da justeza da
iniciativa do Senador Beni Veras, de imaginar a Comissão
Mista para estudar o desequilíbrio regional brãsileiro.
Sr. Presidente, eminentes colegas, a reunião do dia 24;
em São Paulo, foi praticamente a última audiêncía públicada comisSão. Agora só nos resta esperar o relatório do Senador
Beni V eras. Quero manifestar, desde_ já, a minha_ integral
cÕt;1vicção de que este seiá um- trabalho primoroso, à altura
da inteligência do nobre Representante do Estado do Ceará.
E esse trabalho, que vai merecer desta Casa o gáudio da
sua satisfação, vai ser entregue ao Presidente Itamar Franco
numa solenidade, para afirmar, de forma concreta, que o
Congresso brasileiro está altamente preocupado com a problemática do desenvolvimento do País.
O Sr. Magno Bacelar- Permita-me V. Ex~ um aparte?

O SR. ELCIO ALVARES - Pois não, Senador Magno
Bacelar, no final do meu discurso a sua palavra é necessária,
porque V. Ex~ em todo__s__os momentos tem sido lídimo defensor
do Estado do Maranhão.
O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ há de convir que, enquanto
estava na Presidência, eu tinlia que cumprir o Regimento.

O SR. ELCIO ALVARES - Quero assinalar que foi
graças à benevolência de V. Ex• que meu discurso se _estendeu
até agora.
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O Sr. Magno Bacelar- Mas V. Ex• há de convir que
eu não poderia me furtar ao debate de um assunto tão !mportante nesta manhã, no Senado Federal. Já é uma das caracte-
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lada na Cidade de Piracaia, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
NÓs te.rmo.s do art. t'40, a, do RegimêriiO InternO,
designo o nobre_ Senadpr M_agno Bacelar para proferll- parecer, em substituiÇãO ·a COmiSS:ãd de Educação._

rísticas das sextas-feiras O debate de grandes assuntos, gr~ndes
temas. Eu gostaria- de dizer apenas que tenhO a honra de
fazer parte da comissão, e que V. Ex~ tem se constimfdo
num homem vitorioso. porque todas as Comissões que preside
.. O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Para proferir
têm chegado aos resultados que a nossa sociedade espera.
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a nosso exaHá de ressaltar-se também a abnegação do Senador Beni V e- __ me-; para parecer, o Projeto de Decreto Legislativq n" 9, de
ras que, com muita tenacidade, procurou buscar nos várKl"S- 1993 (n' 186-B, de 1992, na Câmara dos Deputados). que
pontos do País os elementos de que precisamos. Ous_o ~té
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jovem--Pira
dizer que este é o primeiro projeto para- o Brasil. Parabéns
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frea V. Ex\ como Presidente, e ao Senador Beni Veras, pelo
qüência mOdulada, na cidade de _Piracaia, Estado de São Pautrabalho profícuo que vêm desenvolvendo.
lo.
Por meio da Mensagem Presidencial n' 288, de 1990,
O SR. ELCIO ALVARES- A palavra do Senador Magno
ó Excelentíssimo Senhor Presidente da República sübmete
Bacelar é extensiva a todos os inte_giaOtes da -ÇOmis$ão, porao Congresso Nacional o referido ato de outorga de permissão
que, na verdade, o trabalho realizactq p~los Sen_~~ores QePúde eXploração de canal em freqüência modulada, nos termos
tados, com o objetivo de chegar a conclucsão iiri.portã_nté_Para
do art. 49, inciso--xn, combinado com o § 19 do art. 223,
o desenvolvimento brasileiro 1 merece ser realçado eni todas
na Constituição Federal, _ato este constante da Portada ·n9as oportunidades. RecoÍho, eOú.o, c;om s~tisfaçãô, o apàrte
96, de 9 de. março de 199(), publicada no Diário Oficiarda
do Senador Magno Bacelar.
.
. ··
·
União de 13 de março de 1990. .
.
.·- · · · ·
E concluo, Sr. Presidente, manifestando aqui de públicoÉ a seguinte a composição- ãcionária- di -R3.di0- JoVema inteira--convicção ·cte que o Relatório B:en~ V eras. vai -~er
Pira Ltda:
doc_umento de_ importância para o País porque;-além da inteliJosé Carlos Farah
15.400 cotas
gência do Senador cearense, vamos ~~_n_tar _com o trabalho
José_ Carlos Lorenzoni Farah
1.400 cotas
de observação, a participação enriquccedá!aOos Deputados
- 1.400 ·cotaS·Dirceu de Toledo Pereira
e Senadores que integraram essa Comissão, que vem honrando
Vera Lucia de Moraes Farah dos Santos 1.000 cotassobremodo o Congresso ~ 3:donal.
400 cotas Sonia Maria Correa de To ledo
Muito obrigado.Luiz Carlos de Campos Pereiia-da Silva -400-cotasEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
::.. ...... .........~: .... :...:...... :. .-. :.-........................... ~ .. ..
Palmas.)
TOTAL
20.000 cotas
Durante o discurso do Sr. Elcío Alvares, o Sr. Nãbor
O presente Projeto foi éxamiriaQo pela CO_!Tiissão de CiênJúniOr, 2° Secretário, deixa a c~eir~ dsz pre~idência, que· cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara ~os
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. .
Deputados, tendo recebido_ parecer favorável de seu relator,
deputado Paulo Heslander e aprovação unãrtime da Comissão.
Durante o discurso do Sr. Elcio Alwtlres, o Sr. Magno
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Bacelar, deixa a cadeira da presídênckl, que é ocupada
Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e viZa~
pelo Sr. Jonas Pinheiro.
do em boa técnica legislativa, contra_ o "Voto do deputado
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Hélio Bicudo. _
Já no Senado, esteve o ProJeto nes_t3 cointsSão,· à dispoAffonSo-Camargo _ Bello Parga _César Djas _ Darcy Ribeirg - sição dos Senhores Senadores para recebimento de eme-ndas,
_ Elcio Alvares_ Flaviano Melo _Irapuan_Ç_osta Júniõi _Jonas _no prazO reglméltal, não tendo recebido quais-quer-reparos: · 2. VOto- do Relator
·
· ·
Pinheiro _José Fogaça ~ Levy DiaS_ Lujz_J\l~_rtõ~ ptiveira..,..
.Diante da regularidade dos procedimentos e do testemuMarco Maciel _ Nelson Carneiro _ Ney Maranhão ... Pedro
nho ni.infstedal- de ·que a Rádfõ -JõVem Pira Ltda., atende
Simon __ Ronaldo Ãragão __Tt:'otônio Vilela Filh:o.
a tOdos os requisitos técilicos ·e legais pata recebimentõ-dã
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)· Esgotado o tem-. permissãO, opinamos pela aprovação do __ato, na forma dO
piéSe~te Projeto de_ J?ecteto Legislativo.
·
po destinado ao Expediente.
Passa-se à
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- O parecer é
ORDEM DO DIA
- favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se f discussão
Item 1:
o projeto em turno único. (Pausa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Não .havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
N' 9, DE 1993
.
Não há quorum para votação. Em conseqüência, o item
n~ 1 ~a ~a~ta fica adiad~ para a próxima sessão ordinária.(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
353, parágrafo único, do Regimento lntetno)
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Esgotada a
DiscuSsãO, erii. turrio único, do Projeto de De- ...
creto Legislativo n" 9, de 1993 (n~ 186/92, na Câmara - IDatéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jovem Pira Ltda., para explorar
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcp Maciel, ·em
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modupermuta com o Senador Ney Maranhão.

e
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O SR. MARCO MACIEL-(PFL - I' E. Pronuncia o seguinte-discurso. Sem revisão-do orador.)-- Sr-.--presidente
e Srs. Senadores, desejo, em rápiflas palavras, voltar a- ferir

uma questão que tem preocupado n"ão somenté a iiós, representantes do Nordeste, mas ao Senado em g~ral. Refira-m-~,
Sr. Presidente, à seca, que agora assola de forma muitO intensa·
a região noidestina.
-· ·---·--~·-o-- -Ditia, Sr. Presidente, que estamos diante" de um -fenómeno cuja extensão' ainda não foi adequadãffielite avauaaa,
mas que, certamente, já dá para ser caracterizado como a
mais dramática Seca que o Nordeste vive desde 1932, ou seja,
a maior seca dos últimos 60 ã.nOs. -- ··
~
Tudo indica, Sr. Presidente, em que pese a:s-expedativas
de ainda chover no Nordeste, sobretudo nas regiões menos
áridas, que a seca vai continiúii e;--o que é maiS-graVe-;--deve
alastrarRse, provocando, conseqüentemente, dano-s: -não'-só
económicos, sobretudo na agricultura e na pecuária, mas também danos-sociais fncalculáveis, iiicorrieii~-uráveis.
Sr. Presidente, também compareço mais uma vez a eSta
tribuna para fazer um apelo que, tenho certeza, não e apenas
meu, mas de todos aqueles que representam os Estados do
Nordeste nesta Casa, -no ·seritido que o Governo Feaeral
adote providências de maior apoio à região Nordestina. A
ajuda que o Governo Federal vem prestando ã região Nordestina, ainda que seja em cãráfer exttaOrdi.Qáriõ, está múito
aquém do que o Nordeste necessita.
Na próxima semana, o Ministro da Integração Regional,
Alexandre Costa, promoverá rOais uriiã: reüniâO.de um comitê
constituído sob sua coordenação, do qual fazem parte governaR
dores, líderes da sociedade civil e, inclusive, representantes
dos trabalhadores, no sentido de avaliar, novamente, a questão.
Portanto, tendo em vista a proximidade dessa reunião,
recorreria ao Ministro e, através de S. Ex\ ao Presidente
Itamar no sentido de que agilize as providências prometidas
e, mais do que isso, que-se aloque mais recursos para a iegiãO
nordestina. O que se pretende, de forma mais imediata, é
que o programa de apoio às vrtiirias da seca seja prOrrOg-ado
até dezembro, e seja ampliado, uma vez que não tem condições, pelo volume ainda limitado de recursos, de atender todas
as pessoas atingidas pela estiagem. São muitos prefeitos, para
não falar dos governadores - inclusive, 6 Governador do
meu Estado, Joaquim FrancisCo - , que estão reclamando
a adoção dessas providências.
Sr. Presidente, faria, também, dois apelos ao Presidente
Itamar Franco com relação à execução de_obras públicas no
Nordeste. Primeiro, no sentido de que Sua Excelência dê
prioridade às obras para o· Nordeste e, de modo esp-ecial,
àquelas que já estãO com recUrsos consignádos riO orçamento
e que se desenvolverão na região do semi-árido. Como se
sabe, na Lei de Meios para este ano há uma série de recursosprevistos para a região Nordeste.
Portanto, é fundamental que essas dotações séjam liberaR
das em caráter prioritário; para que passámos, sem delongas,
minimizar os efeitos da seca.
Esse é o meu pririleiro apelo. Sei que Ministérios éõmo o -das Minas e Energia, dos Transportes, da Agricultura
e- no próprio MinistériO da Integração Regional há muitas
obras relevantes, cujos iníd.Os não somente aJUdarão o Nordeste a livrar-se dos efeitos da seca, mas farão, também, com
que isso gere empregotle curto prazo para alocar essa mão-deobra que, de uma hora para outra, ficou sem ter onde trabalhar
e, conseqüentemente, passando privação.
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O segundo, Sr. Presidente, diz respeito à necessidade
de o Governo Federal defiQi{um piograma de obras permanentes. Não é possíVel, Sr. Presidente, continuar reclamando
liberação de recursos emergenciais para -socorrer populações
viti'qtad3s pela seca. É hora de serem executadas obras permanentes, SQbretudõ hídriCaS-, -que- têm' dadO SÍgnificátÍVãS feSpOSR
tas, 'PririCi_ijalmente quando se tratam de obras de irrigação,
que permitem incorporar muita mão-deRobra, porque, para
cada hectare irrigado, são gc;:rados dois ou três empregos direR
tos.
Então, o meu segundo _e último apelo, Sr. Presidente,
é no sentido de que o Presidente Itamar Franco procure liberar
recursos para essas obras permanentes. A propósito, Sr. PresiR
dente, tenho em mãos um editorial do jornal O Globo, publicado no dia 4 de maio deste ano, so_b o título: uo Sertão
é Viável". Diz o editorial:
uEm que pese a seca, o Nordeste tem viabilidade
económica, isto é, viabilidade econômica decorrente
de obras de caráter permanente, sobretudo no setor
primário da economia, isto é, no setor_ da agricultura,
a partir da agricultura irrigada."

Naturalmente, em se gerando produtos agrícolas, certamente ocorre uma melhoria na dieta alimentar, fiXa o- homem
asuaregião e, mais do que isso, tem-se, a partir daí, a possibilidade de desenvolvimento da indústria e do setor de serviços.
Por isso, é algo que não pode ser descurado. Aliás, o próprio
editorial de O Globo diz, com propriedade:
"A implantação de sistemas amplos de irrigação
rio inteiior do N ardeste não é;- portanto, apen-as um
projeto de interesse regional. Deve_ser tratado como
um projeto nacional, já qUe seus efeitos serão sentidos
nas demais regiões do País. De 16 milhões de pessoas
que vivem na zona rural em estado de pobreza absoluta
no Brasil, dez milhões estão no Nordeste. Desses, milhares se tornaram migrantes periódicos, inflando a
periferia das cidades ...
Diz, maisoadiante, o referido editorial de O Globo:
''Seria necessário atrair -para o Nordeste grupos
de empresários que .,.;e motivem pela agricultura irrigada, seguindo a trilha de projetes bemRsucedidos no
vale do São Francisco e em outros lugares. Como os
recursos oficiais são parcos, csería preciSo coordenar a ação de diferentes esferas d~ governo para que os
investimerilos não fiquem no meio do caminho. como
tem ocorrido com freqüêncía. O País está senS!"bilizado
pata o problema da fome. É hora de se quebrar o
-ceticismo em tomo do futuro do N ardeste e dar ao
sertão a atenção que o Brasil merece~"
Sr. Presidente, gostaria, também, de dizer que Outros
recursos podem ser alocados desde que o Governo Federal
consiga atrair para o Nordeste apoios de instituições de crédito
estrangeiras, inclusive de países do chamado Primeiro Mundo,
cpe dispõem de orgãos voltadas para este fim. É o caso,
por ex-emplo, dos Estados UnidOs, dos países da Europa Ocidental e, mais recentemente, do Japão. Aliás, devo dizer que,
agora mesmo, a- Codevasp, em articulação com a Embaixada
do Japão--no Brasil, está, naturalmente, negociando formas
de financiamento japonês, através de suas instituições de apoio
internacional, para transformar a caatinga nordestina em cenR
tro produtor de carne. Este é um dos exemplos, Sr. Presidente,
de experiências que devem e podem ser tentadas e que, a

.
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meu ver, uma vez implementadas, terão êxito a!Jsoluto, como
bem já o demonstra a experiência a que se reporta o editorial
de O Globo com relação à região do subm_édio São Francisco,
de modo especial Petrolina. Todos._que tiVeram oportunidade de conhecer Petrolina sabem que ela se converteu
num oásis, numa nova Cillfórnia do Nordeste, e isso se_ d.eve_
graças- é importante frisar --aOs trabalhos de irrigação.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte?

a

O SR. MARCO MACIEL - Pois não, nobre Senador
Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão- Séllador Marc() MaCie_l, V._Ex',
como conhecedor profundo dos problemas da nossa região,
pois já governou o Estado de Pernambuco, V. Ex~ deu exemplo de preocupação cQ~ o Nordeste._ principalmen-te com a
área de irrigação. QUero dizer a V. Er que preciSamoS juntar
as Bancadas nordestinas na Câmara e no Senãdo para qué
aquele projeto, que foi aprovado na Comissão de Economia,
com respeito aos inves-tirilentos de capital estrangeiro- tendo
V. Ex• inclusive apresentado uma emenda, que também foi
aprovada, possibilitando que as remessas de lucros sejam feitas
através de qualquer banco oficial no Brasil -possa ser apro-vado. Es~e projeto irá Complementar - e é de importância
fundamental para o pronunciamento que V. Ex~ faz neste
momento -- as grandes obras_ que temos no Nordeste, as
parcerias que devemos e precisamos ter, porque V. Ex' sabe,
Senador Marco Maciel, cómo conhecedor profundo desse problema, repito, que o -riósso cobertor está curto financeiramente: quando cobre a cabeça, descobre os pés, e vice-versa.
Precisamos _de obras como _as realizadas por-v. Ex• durante
o seu governo, obras como a do Porto de Suape, a Transnordestina, a Norte/Sul, sem falar_ de outros setoresnà nossa
região, que V. Ex• está tão bem lembrandO:. Sem uma lei
transparente, é muito dífícil.qÚ~ os nossos· investidores tragam
recursos para o Brasil, porque eles precisam ·saber onde eles
vão ser empregados, como serão o reinve_stirnento e a remessa
de lucro. Esse projeto, de autoria deste Senador, tem que
ser aprovado rapidamente, com a colaboração de V. Ex\
para que esses parceiros_ se jUntem a nós. Nós temos a riqueza.as terras e as matérias-primas, Senador, mas precisamos de
tecnologia c dinheiro para que este País e~o Nordeste cheguem ,
onde desejamos. Então, quer9 parabenizá-lo por esse pronunciamento e, ao mesmo tempo, fazer-lhe um apelo, como
Líder de uma das maiores Bancadas do Congtesso Nacional,
para que esse projeto, aprovado no Senado, corii o apoio
de V. Ex~ e deste Senador, seja_ transformado_ em lei para
que se concretize esse sonho de todos os nordestinos.
O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre Senador Ney Maranhão, pel9 aparte substancioso. e denso de V.
Ex~. Quero dizer, procurando ser sintético. que vou me empenhar, através de entendimentos com o Líder do nosso Partido
na Câmara dos Deputados, Deputado Luís Eduardo_ Magalhães, para viabilizar a mais rápida aprovação do projeto que
V. Ex" teve a oportunidade de oferecer ao .Senado, que foi
acolhido pela unanimidade de seus membros, e representa
uma contribuição muito grande. não _somen_te ao __desenvolvimcnto do Nordeste, mas, por que não dizer, ao desenvolvimento do País, porque é um projeto que extrapola muito
os limites regionais nordestinos para se c_onverter em uma_
questão de interesse nacional.
Devo, também, agradecer a V. Ex~ as palavras de apoio
ao apelo que faço no sentido de que obras sejam feitas no

..
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Nordeste, sobretudo como forllla de_ apoiar as populações
que estão sofrendo com a rigorosa estiagem que ocorre mai~_
uma Vez nã i10ssa região.
V. Ex~ lembra com propriedade que, se essas obras forem
feitas, elas naturalmente vão ajudar a gerar emprego e renda
para largas parcelas da população, sobretudo para aquelas
situadas no sem_i:-árido, que é justamente a parte mais sofrida.
Portanto, Sr. Presidente, concluo. _f~zendo um apelo ao
Presidente Itamar Franco e_ aos seus Ministros, particularmC:Ote ao Ministro Alexandre Costa, da Integração Regional
~-que bem conhece a problemática nordestina, posto queé inaranhense no sentído de que o Governo Federal desenvolva, com mais intensidade, polítiCas de apoio ao Nordeste,
principalmente de combate aos efeitos da seca.
..Neste momento, o Nordeste vive, como disse, uma das
maiore~ seta$ de todo o século, que tem deixado uma seqüela
muito grande no campo social, com populações praticamente
sOfrendo" de grave penúria, deslocando-se para outros pontos,
para as grandes cidades ou mesmo para o Sul do País.
Também faço um apelo para que o GovernO Federal
não somente prorrogue seu programa de ap9io _às vítirnas
das secas,_ mas, rpai~ dQ que isso~ cogite !<!fP_béQl de ;1mpliá-lo,
porque a secÃ est.á atingindo regiões que_ não tinham ~ido
ainda atingidas, inclusive a região agreste e, em alguns lugares,
até mesmo a própria Zona da Mata.
Por fim, Sr. President_~ 1 é _importante lembrar que uma
providência que muito poderá ajudar a minorar os efeitos
da seca será uma decisão do Governo Federal, através do
próprio Presidente Itamar Franco, ·no ·sentido _de autorizar
o início de obras que estão previstas no Orçamerito da União,
sobretudo daquelas sitt,~adas na_ região_ do se mi-árido, porque
essa-s Obras, além de terem um efeito - como -já disse - c:Je
combate permanente aos efeitos -_da se~·-- elas g~rarão,
a curto prazo, empregos que muito ãjudarão-C!s-nordestino_s_
Portanto, Sr. Presidente, concluç, fazendo, por interm_é_çlio desta Casa, mais urna vez esperá.ndo estar expressando
o sentimento de todos, o meu apelo para que o Presidente
Itamar Franco e seus Ministros, sobretud9 os m'-liS: Jig<:ld_q_s
ã quesJão norde.stina,_ possam olhar de forma prioritária- essa
graVe questão que se abate sob~e ~-Nqrdes~e. .
Era o que eu tinha ã dízer, Sr: Presidente . _(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o ..S.r.:
Jonas Pinheiro, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Bel/o P_arga.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) ....:_ Conredo a palavra
ao _nobre Senador Ney_ Maranhão.
. O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE: Pro~un~i~ q
seguinte_ discurso: S_em revisão d_o_orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, "Vamos abrir o Nordeste para o Brasil e
para o mundo ... ~·
Com esta convocação, concluí um pronunciamento q'ue
fiz_ há alguns dias na Assembléia Legislativa de Pernambuco
e nO Senado Federal, acrescentando, em seguida, que:__" ... _ _
do resto o Nordeste dá conta!"
Quero relançar aqui o mesmo apelo que fiz naquela oc-asião e reforçar ·com ele a certeza que tenho de que, se forem
dadas as condições, o Nordeste sai do atoleiro em que está
hoje. pois nenhum nÔrdestíno está satisfeito eni se ver na
situaÇão em qUe se encontra.
Inúmeras vezes o povo do_ Nordeste já provou, para o
restante do País, que sabe enfrentar desafios_ e não foge ao
trabalho.

-----
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Mas é preciso dar as condições para que o Nordeste cresça
e produza riquezas para o País e é por esse ·motivo que insisto,
mais _uma vez, na exigência de soluções definitivas par;:t os
problemas da,seca do Nordeste. Insísto, Srs:-senadores, em
uma política nacional que atenda às verdadeiras necessidades
do Nordeste e não se contente em apenas remediar as suas
situações. Insisto e continuarei inSistindo, durante tada a mi~
nha vida, na fé que tenho ria Capacidade de trabalho do homem
nordestino, porque-este é um exemplo que tenho sempre diante dos meus olhos, _este é um exemplo que qualquer um pode
testemunhar, percorrendo aquelas terras de clima tão hostil
e de gente tão dedicada.
Nenhum brasileiro deveria estar indiferente_--áóS- problemas do_Nordeste, pois como tem sido dito~ e repetido, a
solução dos problemas nordestinos__é a solução dos problemas_
brasileiros. No dia em que o Brasil souber trazer- O Nordestepara o lado da solução, e não deixá-lo, como tem feito, há
tanto tempo no lado_do problema, aí, então, teremo:. um
mercado interno de grande porte, teremos inco-rporado uma
extensa área de processo_ produtivo, com ganhos evidentes
para todos os brasileiros e não somente para o~r brasileiros
do NordesteA Mas é preciso que se tome algumas providênciaSe, nesse sentido, aproveitemos a oportunídade que as circunstâncias estão nos oferecendo, quando se discute em todas
as regiões brasileiras uma solução para o problema da seca ·
no Nordeste, para lembrar o que deve ser_ feito- e o que deve
ser evitado, a fim de que possamos transforiilar a régião nOrdestina em elemento importante na soluÇão dos problemas
nac~onais.
-

Quero lembrar aqui alguns pol1tos que dev-e-rn ser evitados. O priineiro deles é agir desorg3nízadamente, sem plano,
sem programas e sem metas .. É por falta de organizaç~o_ qu~.
só em Pernambuco, pelo menos oito grandes obras estão inacabadas. Todas elas, obras de grande porte e que consumiram
milhões _de dólares em recursos. Esse desperdício inclui o_
projeto de irrigação de Orobó, de responsabilidade da Codevasf, que deveria ser um modelo para toda a região e é hoje
usada somente para abrigar uma criação de bodes, que pastam
entre as tubulaçóes enferrujadas, ali deixadas sem nenhum
remorso._ Somente ali, estão enterrados cerca de 30 milhões
de dólares, perdidos por falta de uma ação mais inteligente
e melhor coordenada.
PreciSamos evitãt o rosário de obras inacabadas, como
as que o DNOCS semeou pelo Nordeste inteiro; uma ladainha
triste, de dinheiro do povo jogado fora, que qualquer Q.m
pode constatar, percorrendo o meu Estado, no sertão de Araripina, Ouricuri,- Orobó, S3.1gueiro, Petrolina, Parnamirim,
·Afrânio, Santa Maria da Boa Vista e tantos- outros lugares.
É preciso não deixar que as barragens concluídas virem
um mero depósito de água. um grande lago cercado de coisa
nenhuma, de nenhuma plantação, sem qualquer aplicação na
irrigaçãO das terras vizinhas.
Se evitarmos esSes erros, estafemoS Cóm-a--metade do
problema resolvido, impedindo que se faça ·cto Nordeste a
desculpa para o fracasso de tantas políticas malsucedidas que
. não conseguiram tirar a região da posição incómoda que se
encontra hoje.
_
_
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, para que possamos
abrir o 'Nordeste ao Brasil e ao mundo é preciso enfrentar
com coragem e_ competência o desafio da irrigação. Para o
Nordeste, fazer agricultura irrigada, não é luxo, é necessidade.
lrr_igação na região da seca não é instrumento d_e modemi-
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zação, é instrumento de salvação, é recurso básico. Se queremos desenvolver o Nordeste, implantar na região uma cultura
viável, é preciso irrigar.
Um exemplo de que somos capazes de fazer uma agricultura no semi-árido, com o uso das técnicas de irrigação, pode .
set vistO em Pernambuco, onde às margens do São Francisco,
plantamos uvas que são exportadas pi:tra o MercadO Comum
Europeu e produzimos vinhos_ de excelente qualidade.
Precisamos atacar o problema da seca com mais coragem
e precisamos ser mais inteligente na escolha dos caminhos
para implantarmos um verdadeiro programa de irrigaçãO no
Nordeste.
O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Ney Maranhão, permite V. E~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer,' Senador
Ronaldo Aragão.
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Ney Maranhão, ouvi
com niuita atenção o pronunciamento de V. Er. e o do Senador
Marco Maciel. Sabemos que tanto o Nordeste, como o Norte,
n<l9 rep~esentam problemas, porque há soluções para estas
regiões. O que o Nordeste e o Norte necessitam é de ajuda
p~ra -o _seu desenvolvimento. Não é_ possível que as regiões
do Norte e Nord~st.e sirvam só para produzir mão-de-obra
a baixo Custo para exportar para os centros- industriais do
País. O que é predso é a priorização do desenvolvimento
de::;sas regiões e qUe .os recursos alocados tenham uma poütica
determinada, visando o desenvolvimento, como o da agricultura com a irrigação, a implantação da agroindústlja, conseqüentemente com a industrialização. Tenho a felicidade de
ter nascido no Nordeste e ser representante do Norte, portanto_, conheço a problemática da seca do Nordeste, visto que
já esçut3:Va meu ;1Yó e bisavó dizereni que, eni 1888, houve
a maiOi' seca do Nordeste, e esse problema continua até hoje.
O que presenciamos agora é uma crise nacional, com maior
intensidade no Nordeste e Norte do País, e que precisa ter
uriia solução. QUêro me reportar, também, à refeiência de
V. Ex• às obras inacabadas. O Brasil precisa se conscientizar
de que essas obras inacabadas dão um prejuízo imensurável.
É o dinheiro do povo que está sendo jogado ao Léu, sem
um retomo para a sociedade, para a Nação. Cito o exemplo, ,
. no Estado de Rondônia, da Usina Samuel, que projetada
para funcionar com cinco turbinas, já. com 12 anos de existência de funcionam,e_Dto ela gera energia utilizando apenas duas
turbinas. Nós não- temos a chamada linha de transmissão para
concluir a usina. Essa obra se arrasta por 12 anos, exaurem-se
os recursos e encaxece o custo, prejudicando o bolso do trabalhador brasileiro e o do contribuinte, pois já pOderia estar
gerando riquezas para a nossa região._ Eram estas palavras
que queria pronunciar, prestigiando o discurso que V. EX"
faz, hoje, no Sen~do.
O SR. NEY MARANHÃO - Nobre Senador Ronaldo
Aragão, agradeço o aparte de V. Ex\ homem experiente,
que nasceu, coincidentemente, em Pernambuco, Estado que
represento neste Senado.
Tive a oportunidade-, nobre S.;!nador Ronaldo Aragão,
de fazer campanha no Estado de Roraima e yerifiquei_o_potencial imensurável que temos na Amazónia. Veja V. Ex• que
como a Usina Samuel, a estrada que liga ao Pacífico; a sabotagem foi feita! Já tfnhamoso empréstimo do Japão e os Estados
Unidos o brecaram. Por que, Senador? Porque sabiam q'iie
aquela estrada seria um calcanhar de Aquiles para sua econo_-
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mia, pois temos condições de produzir rTiaiS barato e estamos
perto dos grandes países consumidores.

No Brasil, Senador Ronaldo Aragão, se fizermos uin levantamento das obras que estão paradas, acredito que o valor
apurado seja maior do que o da dívida externa. Quem não
se lembra da Transamazõnica?- A estrada seria aredenção
daquela região. E a Usina Hidrclétrica de San'luel? Quem
não se lembra da ferrovia do aço? Se fizermos t!nf levantamento de tudo o que está parado, o povo brasileiro va(ficar
assombrado!
Toda vez que chego aqui, neste Senado,_sempfe falo
em José Américo de Alm~ida. Por quê? Porque precisamos
ter uma diretriz. Do que_o Nordeste. precisa? De água. Israel,
hoje urna potência respeitada em t6do o mundo, não possuía
água; investiu nela e foi a água que __ salvou aquele país. A
Guerra dos Seis Dias teve como motiVo ã. água do rio-)o-rdão.
Um hectare irrigado de terra, em Israel, custa 76 mil dólares;
na Califórnia, quarentá e fantos- mil dólares e no Nordeste
custa de 9 a 10.
'
Mas essas coisas precisam ter um programa, e nós somos
culpados pela falta desse. programa: o Congresso, as classes
dirigentes e a classe política_. Além disso~. não poderíamos
transferir ou iniciar outro programa sem que o primeiro tivesse
sido termi:riado. É isso que temos qu_e fazer.
__
De acordo com_ essa linha de pensamento, apresentei
urna emenda ao projeto que irá regulamentar__o lPMF._Minha
emenda prevê que 30% da verba arrecadada. com esse imposto
seja destinada para a irrigação no Nordeste. Assim, os serta.
_
nejos não irão para o Sul. __
Sr. Presidente, as obras da Usina Samuel tinham que
terminar em 5 anos, jã·se passaram 12 e a obra não foi ainda
concluída. O prejuíZO dessa obra atê agora foi enorme não
só para Rondônia, mas também teve reflexos em oUtras- regiões.

Senador Ronaldo Aragão, veja o exeniplo de Brasília.
Se o Presidente Juscelino Kubitscbeck- eu, Deputado Federal, naquela época-.-- vim algumas vezes a Bras.íliã no jnício
de sua construção- n_ão tivesse deixado esta.cidade no ponto
em que não pudesse mais haver retroce:s-so, tenho certeza,
Jânio Quadros não concl~itja as obras da cidade. Is~g_ ag_u_i
se tornaria um elefante branco. Mas o P~:e~idente Juscelino
deixou Brasilia nuril. ponto tal que o Presidente Jânio Quadros
veio motar aqui.
H o] e podemos ver õ tesültado da construçã9 de Brasília:
a interiorização do País.
Saúdo, portanto, V. Ex• por seu oportuno aparte. V.
Exa é um- Senador que- tem os pés no chão_ e ê um grande
conhecedor dos prohlemas_da sua sofrida r.egião. Mu_it9 obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, um dos caminhos inteligentes que estão
à nossa disposição é aquele que nos leva_ às técnicas e aos
equipamentos que já fizeram sucesso em. .Q_QtiQs- países. São
esses países os parceiros jdeãis p-ara o Brasil, pãra o Nordeste
brasileiro, pois já encontraram tecnologia adequada para circunstâncias e problemas semelhantes aos nossos, além de serem países tão grandes como o nosso e com desafios muito
·_ _ ·
_
_
parecidos com os que enfrentamos.
Nas minhas visitas aos países asiáticos. conheci a tecnologia de que dispõe a -China, tarlto" rio Continente quanto
na Ilha Formosa e estou profunâamente CO.n_vencido de que
a parceria chinesa é a que precísainos pàra resolver definitivamente o problema da falta d água nu Nordes.tt;. Falta d,.água,
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aliás, contestada por alguns estudos realizados pela Sudene,
que afirmam existir, no subsolo do sertão nordestino, o equivalente _a setenta BaíaS da Guari.abarã em quantidade de água
doce disponíveL
- . No Nordeste 1 existe águ--ª em abundância, Srs. Senadores!
o que nos falta~ a Capacidade de exirál-la ao--cliáo e levá-la
às áreas de CultivO, de forma racionãl~ bãrata e eficaz.
É_ por isso que _ínsiStO_-_-em-·-reafirrríár ~a -iínJ)óTtãnda da
aprOximação éntre ·o BrãSH e os chaniã.dos "tigres aSiáticOs",
dispostos a trazerem recursos e tecnologia de irrigação par~
Õ Nordeste uma área onde nossa capacidade de resposta
tem sido tão pequena. Aqueles países estão dispostos, inclu:.
sive~ a comprar o que for produzido por nós naquela áreá,
abrindo uma perspectiva de exportação bem mais ümtãdora
para nós, do Nordeste, do que as promessas nascidas no Mercosul.
Para que o Nordeste se abi-a- para o mundo passe a
ser, finalmente, um fator mais fõrte-na solução dos problemas
brasileiros, precisamos de tecnolOgiâ, de capital, de bons parceiros internacionais e de capacidade de decidir.
Os nordestinos esperam que os homens públicos brasileiros tenham a"coragem de tomar a decisão de irrigai o Nordeste para a salvação ci,., BrasiL
--Portanto, nunca é demais repetir que conto com-o apoio
desta Casa para aprovarmos uma emenda de lei complementar
sobre o IPMF, que destinará 30% daqueles recursos à irrigaÇão
nordestina.
- Termino, Sr. Presidente, congratulando-me com o Ministro Alexandre Costa e com o Presidente do DNOCS, Luiz
Gonzaga Nogueira Marques. que iniciaram uma grande obra
para a recuperação do Nordeste. Trata-se- da Adutora do Oeste, que conta com recl,lrso~ da o_:çdep1 de 3,5 tril~ões de cruz~i
ros. E _pã.ra -o Orçamento· de 1992193, :teinos 1 trilh~Õ_ e 700
bilhões de cruzeiros que espero não sofia um cõ-rte substancial.
O primeiro i-ainal do projeto- da Adutor_a cio _Qe~t~, Sr.
Presidente, tem 155__quilômetros e vai abastecer 149 ~ocali
d,ades em Pernambuco, desde Or:oc9, na margem do São Fran~
dsco-, ao MUnicípio de Araripina. Essa -obra tambéni vai gerãr
2rililempregosdiretos.
_ _ _
_··_ - ~--·
·- ___ -.
Quero congratular-me com o Ministro- Alexandre Costa_
que 'rriuito' tem trabalhadO .erri silêncio. O Ministro Ale~~ndr~ _
Costa ê mil homem que tem uma_ experiéncia muito grande
na área _administrativa e, juntamente com o Presidente do
DNOCS, o Dr. Luiz Marques, está realizando um magnífico
trabalho.
Espero que obras como essa não parem no·meio do caminho- a exemplo da Usina Samuel e de outras qbras inacabadas
existentes neste País. Vamos apoiar o Ministro Alexandre
Costa e o Presidente do DNOCS para que essa obra continue
-·a· Adutora do Oeste- que, segundo José Américo.deAlmeida. será a redenção do Nordeste.
_
. ·- Era o que- eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Prosseguindo na
lista de oradore;s inscritos, concedo a palavra ao Senador Ronaldo Aragão.
~- ~OSR. RQNALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
o seguinte disCurso. Sem reVisão do orador.) -S.r. Pre_Side..ote,
Srs. Senadores, prócUrãrei ser breve.
.
Queria registrar, nesta Casa, que há mais ·ou menos quítl--ze di~s, o Ministro dos Transportes, Alberto Goldman, esteve
PO Estado de Rondônia para assinar-o iiiíCíO da reconstrução
da BR-364, para a qual, em outra oportunidade, já havíamos
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chamado a atenção do MinistériO a respeito da deterioração
daquela rodovia, que é- a espinha dorsal da Amazónia Ociden~
tal. E, naquela ocasião, o Ministro autorizou o reinício ·cta
conclusão da BR-425, através do DNER. É uma rodovia federal que está incluída naquele acordo feito entre o Brasil e
a Bolívia, no chamado Contrato de Petrópolls. E essa incumbência do reinício, que era um contrato Com o Quinto Batalhão
de Engenharia, foi dividida, entregando, também, uma parte
à Prefeitura de Guajará-Mirim.
Sr, Presidente, Srs. Senadores; o início do programa de
recuperação dos 10 mil Km das rodovias brasileiras, anunciado
pelo Governo-Itamar Franco, já comeÇou erlt vátiáS estradas,
inclusive na BR-364, do meu Estado de Rondônia, em seutrecho mais danificado, o que estava impossibilitando até otráfego.
Eram essas as minhas considerações, hoje, a respeito
do início dos trabalhos realizados pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, anunciado pelo Governo Itamar
Franco, através~'do Ministério dos Transportes. Essé plano
tem por finalidade resgatar as rodovias brasileiras, trazendo
o desenvolvimento e a interligação entie-- is feglõe-S Norte,
Nordes'te, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A rodovia
BR-364, antiga BR-029, for uma-das rodovias do Plano de
metas do então-Presidente Juscelino Kubitschek, que, na sua
visão de estadista, Queria a: integração do País. Naquela época,
os seus adversários o criticaram, dizendo que era urna estrada
que ligava nada a coisa alguma. E aí está a integração do
Brasil, daquelas regiões de mais difícil acesso, darido oportunidade a todos os brasileiros e ao·-ctesenvolvimento nacional,
haja vista a construçãO de Brast1ia, da rodoviá Belém~Brasnia
e de tantas outras pelo País, fazendo do Brasil, hoje- segundo
o FMI - , a nona economia do mundo.
ROgamos a Deus que-os homens.públicos desta Nação
~ama mesma visão que teve o gr3nde estadista, Juscelino
Kubitschek, nos idos de 1955, ao profetar-~áCoristrução de
hídrelétricas, fábricas de automóveis e estradas, Sr. Presidente, era o registro que eu gostaria de fazer,
sobre o iníciO da reconstrução da BR-364, ná EStado de Rondônia, e da BR-425, anUnciad3-atra"vés do Min-istro dos Transportes, Alberto Goldman, e do Departamento Nacional de
-Estnidas de Rodagem. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Flaviano Melo.
·
O SR. FLAVIANO MELO \PMDB-=::Ac. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-os e Srs. Senadores,
há cerca de 13 anos, no Acre. a hariseníase era·uma: endinlia.
E.tn cada grupo -de mil habitantes, 12 tinham a doença, além
dos contaminados, provenientes de Estados vizinhos. Uma
doença grave, muito séria, mutilante e discriminatória sob
todos os aspectos e cujo tratamento era bem mais difícil te rido
em·vlsta éstai" o meu· Estado dístante dos centrOs -maís desenvolvidos do País, o que impossibilitava aos hansenianos a
busca de tratamento mais adequado.
Atualmente, porém, a situação mudou muito. Para melhor! Em 1980, por exemplo, havia cinco mil hansenianos
registrados no Estado. No final de 92, essa estatística baixou
para apenas 1.300 casos.
Hoje, o Acre é o único Estado da Federação onde oficialmente o índice dessa doença vem caindo. O número de doentes
caiu de 12 em cada mil, para apenas três.
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Esse resultado, é necessário frisar, deve-se principalmen·
te ao trabalho sério e_incansável da equipe do Departamento
de Dermatologia Sanitária do Acre.
E aqui faço questãO de citar OS doutores Williim John
Woods e Léia Bor.&,es; as enferm.t:;:iras Socorro Brasiliense,
Ruth Rodrigues e Ursula Milla. Entre todos os que lutam
contra este mal, e que provam, com a vida, que a hanseníase
terri cUra e não é contagiosa, se em tratame·nto.
Vale ressaltar que o trabalho mais acirrado de combate
à himseníase no Acre começou em 1979, com a chegada ao
Estado do médico irlandês William John Woods. Ele organi·
zou· arquivos, fõrmõu e cólocou equipes permanentes de atendimento nas sedes dos municípios do interior.
Na época, quando a hanseníase aterrorizava os acreanos,
ele inovou as formas de tratamento, substituindo a monoterapia sulfónica pela aplicação da multidroga terapia, consegUindo excelentes resultados.
;
E mais qué isso: quando na região prâticamente nunca
se havia ouvido falar que hanseníase tinha cura, passou a
dar alta por cura às pessoas que havia~ sido t_rat"!das e não
ofereciam nfais risco de contágio.
· Hoje, a equipe do Departamento de Detmafólogia Saniw
tária do Acrê, que ã.ntes contava com apenas 12 pessoas,
é composta por 140 funcionários. Todos comprometidos com
o trabalho de _combate à hanseníase na regi3.o.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por mais que se fale a
respeito do trabalho destas pessoas, _-é difícil se ter idéia real
do que representa e do quanto é difícil executá-lo. Não é
um serviço feito basicamente em hospitais óti posros de saúde,
como se_ pode imaginar. Pelo contrário, boa parte é feito
dentro da selva, em locais extremamente distantes e de difícil
acesso (onde só quem vai o faz por muita neces~idade ou
por amor), corno acredito que ocorre Com o"J)êssoal da Derma·
tologia Sanitária.
·
··
Muitas destas pessoas percorrem constantemente a floresta, onde normalmente permanecem entre 20 a 30 dias, viajanw
do em barcos, sobre animais ou mesmo a -pé, enfrentando
chuvas, enchentes, mosquitos, cobras, enfim, todas as adversidades que a selva impõe, para verificar Oríde há e tratar hãnsenianos.
E é_ desta forma que esta equipe vem conseguindo reduzir
o índice de hanseníase na região. Nesta luta, porêm, -recebeu
um apoio decisivo: o convênio firmado, _em 1988, entre os
governos brasileiro e it4liano- através da Associação Italiana
.
Amigos de Raul Foller~w.
Através deste conv~nio, de 1~~8 a 1992, foi injetado um
milhão de dólares no controle da hanseníase na região, além
do suporte técnico na fox:_II!ação ~ capacitaçâo de pessoal local.
Foram adquiridos, ainda, vários bens tais como: barcos, veícu~
los próprios--para a região, além de duas oficinaS ortOpédicas
que atendem gratuitamente aos pacientes seqüelados de toda
a Amazónia legal e que possibilitou a realização de aproximadamente mil cirurgias de reabilitação com o fornecimento
de aparelhos ortopédicos para os hansenianos.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as atiVidades
da equipe de Dermatologia Sanitária só não" parou graças
a doações filantrópicas, feitas pela própria AssoCiação Italiana
Amigos de Raul Folleraw, apesar do convênio ei:ttre o Brasil
e a Itália ter-se expirado em agosto de 1992. E isto, graças
- à ·credibilidade que a equipe acreãna conseguiu junto à entidade pela seriedade com que vem trabalhando.
Mas os recursos estão bastante reduzidos e a entidade
não deverá arcar com a situação por muito tempo. E o serviço

4932

Sábado 29

DIÁRIO D_O"CONCiRESSO NACION_AL (Se,ão II)

'

corre o risço de parar completamente. Se isto ocorrer, a hanseníase voltará com toda a sua força na região, já que a cadeia
de transmissão do mal não es.tá totalmente cortada~
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é proposta do Governo

Federal erradicar a hanseníase no País até o ano dois- mil.
No Acre, segundo especialistas da área, isto só será possível
com a recondução do convênio com a Itália, pelo menos por
mais três anos, já qUe o-Estado dificilmente terá condições
de arcar com os custos deste serviço.
_
Para se ter idéia destes custos, em virtude das dificuldades
de acesso a vários mUnlCfpios do interior dO Acre_, muitas
vezes o transporte de doentes é feito- de a_vião, com fretes
pagos ao preço do dia, até porque o doente não pode esperar
até que perca uma de suas mãos, ou pés, enfim, que seja
mutilado para receber o tratamento adequado.
Sr. Presídente, Srs. Senadores, para manter um trabalho
deste nível, o Governo Estadual precisaria gastar, no niíhimó,
250o mil dólares por ano. E pelas dificuldades financeiras que
o Estado costuma atraves~. isto parece impossível.
Diante disso, a equipe do Departamento de Dermatologia
Sanitária do_ Acre hna_ pela continuação do conv~nio com
a Itália. O trabalho sério realizado e comprovado pelos resul~
tados altamente positivos, já representa ·alguma chance. Cabe,
então, ao Governo brasileiro, fazer a sua parte.
Confornle o Departamento de Dermatologia Sanitária,
os italianos estão dispostos a reconduzir o -conv~nio por mais
três anos, porém, com previsão de queda de, no mínimo,
40% do seu valor inicial, e com a ex_ígência de que esta porcentagem seja assumida pelo Governo brasileiro- a quem cabe
realmente o papel de erradicar a hanseníase não s6 na região
_
__
~ . " _ _ _ _,_
como em todo o País.
Além disso, o objetivo do convênio nãQ_ é ficar mantendo
este trabalho_ permanentemente. E sirri, foi-mar e capacitar
equipes locais, de forma a permitir que ó Páís possa_ andar
sozinho no combate a este_ maL
Por outro lado, mesmo que a continuação deste convênionão seja possível, cabe ao Governo Federal destinar recursos
específicos e suficientes para a manutenção deste _trabalho.
Não se pode deixar parar um serviço c_óril_Q .eSte. E m._uito
menos abandonar o Acre e os hansenianos.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Copcedo a palavra
ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB --AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sf'!_s e Srs. Senadores,
a Agricultura brasileira espera obter em 1993 urna safra muito
maior do que a excelente colheita de 1992. Cálculos_Q.e técnicos
do Ministério da Agricultura estimam, com possibilidade mínima na margem de erro, que contaremos, este ano, com 71
milhões de toneladas de grãos, quantidade apreciável mas
um pouco menor do recorde de 71 milhões e 400 mil toneladas
estabelecido em 1989.
A grande novidade que cerca esta safra deve muito a
um grupo de abnegados pesquisadores da empresa brasileira
de pesquisa agropecuária, a Embrapa, pois os agricultores
estão colhendo mais soja, mais arroz, mais feijão, mais milho
numa área plantada menor do que a do ano passado, isso
indica, sem sombra de dúvida, e daí o mérito do. trabalho
desenvolvido pelos técnicos da Ernbrapa, que melhorou a
produtividade no campo. Planta-se m-enos, investe~se muito
menos e colhe-se bastante mais.
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É fato conhecido que a abundância das colheitas provoca,
de _imediato, uma baixa de preços, às vezes muito sensíveis,
para o consumido.r final, pois havendo mais oferta de _alimentos a COI).C_orrência obdga a se partir para umã be_néfica realidade de preços.
A Embrapa, uma das mais impoftantes_ernpresas de pesquisas agropecuárias do mundo, completou, durante o mês
de abril último, 20 anos de atividades, sua reputação, altíssima
em vários e importantes centros técnicos fora de no..s_sg_Jafs.
É plenamente justificáda. Desde s_ua fu_ndaç_ão, mesmo lutando contra a falta de verbas, ela consegy.iu gerar mais (je 8_
mil tecnologias, elevando o nível de produtividade nos campos
brasileiros a uma posição que tende a ser cada_ vez melhor.
Seu corpo técnico, composto por pessoal do mais alto gabarito
profissional, conta, no momento, com 2.100 pesquisadores,
dos quais 1.123 tem Mestrado e 656 deles Doutorado.
Ela maritém intercâmbio vivo e dinâmico com 103 outros
países e possuí_3.700 projetos de pesquisas eni andamento.
A Empresa, que se preocupa com o Brasil como um
todo, mantém 41 unidades de pesquisas distribuídas nas rn:;~._is
diferentes condições ecológicas e através de se.u trabalho altamente_ profícuo ela está presente em todos oS Estados brasileiros. Graças aos estudos que são feitos diut.umamente ela
conseguiu elevar a produtividade no s.etor agro pecuário, reduziu niuito os cus_tos _de produção, faz_e_ndo com que _o País
aumentasse extraordinariamente a oferta de alimentos. Hoje,
felizmente, já não dependemos de ajuda externa de tecnologia
e produtos agropecuários. De importador de técnicas_e mate.:rial, passamos a integrar Q nem sempre aberto clube de exportadores de tecnologias.
O grande sucesso dos estudos desenvolvjQos pela Erribrapa reside no fato de que a redução de áreas plantadas está
garantindo, com menos dinheiro in.;•eSlido, mais ren:çiimento
e·p:rõâução muito maior.
_
_
-·Para que se te_nha uma idéiª' mais _ampla da i~p_or~ância_
da contribuição da tecnologia à redução dos preÇOs, basta
se voltar aos anos 30, quando uma tonelada de grãr;>s_ de trigo,
custava no mercado internaciõnª'l a preços de hoje;400 d-ólares:. Agora, 60 anos depois, graças a técnicas mais modernas
que nos levaram ao grande aumento de produtividade, a mesma quantidade de trigo, uma tonelada, está custando cerca
de l10 dólares.

Entre as muitas tecnologias_l~nçadas pela E~brapa, revolucionando várias culturas e gerando resultados de grande
impacto, destaca-se, tanto pela importância económica como
científica, o desenvolvimentq de __bactérias fixadoras-de nitrogênio do _ar em leguminosas, permitindo ao País uma econOmia
de çer~ de 1 bilhão e SOO milhões de dólar~s. ao eliminar
a necessidade de adubação integral.
· ·
Os efeitos_ multiplicadores dos resultados dos trabalhos
desenvolvidos pela Embrapa são, igualmente, evidentes e an_imadores. Com as culturas da cenoura, ervilha, batata, alho,
cana, pêssego e citros, entre outros de 1986 a 1991, aumentamos _muito a nossa produção de hortaliças que passou de
8;3 para mais de 12 milhõe_s de toneladas, avaliadas em cerca
de 3 bilhões de dólares. O _crescimento da produção e da
produtividade melhorou muito o abastecimento interno e am·
pliou em mais de 100_% os exceclentes exportáveis, assinalando-se uma queda de 50% nas importações no mesmo período. A redução da importação de batata-semente e ervilhas,
por exemplo, possibilitou a economia, nos últimos dez anos,
de cerca de 60 milhões de dólares-
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Uma das maiores dificUldades enfrentadas pela Embrapa
é o _seu orçamento. Embora cm 1993 ele tenha apresentado
um crescimento de 16% em relação ao exercício passado,
tem se registrado, o que lamento muito, uma queda acentuada
desde 1982 nos investimentoS do Governo Federal para custeio
de pesquisas, criando-se, cm conseqüência, urna série de gran-des dificuldades para a Embrapa, mas, ainda assim, ela consegue manter uma média de cerca de_4 mil projetas de pesquisa
em andamento por ano.
A Embrapa, adotando política mais moderna: de -p-a-rtiCipação no mercado, está consolidando alianças altamente interessantes para o País, com entidades de iniciatiVa privada
para agilizar o processo de transferência dos resultados de
suas pesquisas.
A Embrapa no-meu Estado, o Amapá, presta muito bons
serviços desde 1982, hoje através do centro de pesqu~sas ~gro~
florestal que tem corno objetivo principal, gerar, adaptar e
transferir conhecimentos e tecnologias referentes ac-s sistemas
de produção agroflorestal, visando promover o desenvolvi~
menta sustentável das difCre:ntes regiões do estado, mantendo
ou melhorando a qualidade do meio ambiente e dando, com
isso, uma notável co-ntribuição para a cileViÇão do padrão
de vida da população local. As tecnologias geradas ou adap~
tadas pelo CPAF-AMAPÁ são colocadas imediatamente à
disposição do usuário através de diferentes meios de difU.SãQ.
Faz parte do plano de administração- da Embrapa a imediata execução de um processo de reestruturação de suas atividades. Seu grande objt:tivo "é Uma Embrapa moderna~ -dinâmica e eficiente, que continue assegurando o -papel de- destaque nos próximos anos", segundo o seu Presidente Murilo
Xavier Flores.
Ao concluir, Sr. Presidente, Srs-. Senadores, quefó deixar
registrad_o nos Anais dest:a_ Casa o meu aplauso ao qU~- vem·
sendo feito, apesar das dificuldades de Oi-âem eccinêimica,
por um punhado de dedicados pesquisadores da Embrapa
Brasileira de PCsquE;a Agropecuária, a Embrapa.
Muito ob_rigado.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai enCerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de s_egunda-feira a seguinte
-

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO N• 9, OE
1993
Incluído em Ordem do Diã. nos Termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1993 (n' 186192, na Câmara dos Deputados),
que -aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jovem Pira
Ltda., para explorar serviço de radiodifuSão sonora em- freqüéncia modulada na Cidade de Piracaia, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Magno Bacelar, em substituição à ComiSsão de EduCação.

-20FÍCIO N" SI 51, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos Uo art. 336, C, do
Regimento Interno)
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Ofício n"' S/ 51, de 1993, através do qual a Prefeitura
do Município de Joinville- se-solicita autOrização para (rue
possa contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, no valor de onze
bilhões, seiscentos e sessenta milhões, trezentos e trinta e
oito mil, cento e trinta e oiiõ ciuzeiros e sess.énta centavos,
para o-s fins que especifica. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE(Bello Parga) -

Está encerrada a

sessão.

(Levanta-se a sessão-às-]] horas 50 minutos.)
APOSTILA
Fica alterada para 33/35-(úrntà e três triiita e cinCo avosT
a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato,
em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
a autuação do requerime"nto e_ a publicaçãO de sua aposentadoria.
··
Fica alterado o fundarilento legal da concessãO da aposen~
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe·
deral.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. Senador Humberto
Lucena, Presidente.
Ato do Presidente n~ 188, de 1991, que aposentou Cid
Sebastião da França Brugger. Assessor Legislativo, da parte
especial do Quadro Permanente do Senado Federal.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentad(_)ria~ a que se. refere o presente Ato, para inclUir o art.igo
192_,_inciso I, da Lei n~ 8.112, de 1990, e excluir -os- ã.rtigos
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
_ Senado Fed(!ral, 28 de maio de.1993. Senador Humberto
Lucena, Presidente.
Ato do Preii<;lente n' 266, de 1991, que aposentou Espedito Bina, Analista Legislativo, Area de Segurança,_ Classe
J•, Padrão III.
APOSTILA
Fica alterada para 27130 ( vinte e sete e_ trinta avos) a
proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato,
em virtude da s~r_vidora haver a~ingido mais um a~o. entre
a autUação do requerimento e a publicação de sua aposentadoria.
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se~refere o presente Ato, para excluir os-artigos
490 e 492, do Regulamento Adminitralivo do Senado Federal.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. Senador Humberto
Lucena, Presidente.
Ato do Presidente n' 379, de 1991, que aposentou V anda
Suaiden, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo,
Classe Especial, Padrão III.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir o artigo
-õl, da Lei n" 8.112, de 1990, e excluir os artigos 490 e 492,
do Regulamento-AdministratiVo do S~nado Federal.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. Senador Humberto
Lucena, Presidente.
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Ato do Presidente o· 480, de 1991, que aposentou João
Elias de Araújo, Analista Legislativo, Area de _Segurança,
Classe I". Padrão I IJ.

APOSTILAFica alterado o fundamento legal da conce.ssã-0 da aposentadoria. a que se refere o presente Ato, para incluir o art.
192, inciso II. da Lei n"8.112, de 1990, a Resolução SF n'
77/92 e exclui o art. 250 da Lei n" 8.112, de 1990 e os artigos
490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. --.Senador Humberto Lucena, Presidente.
Ato do Presidente n" 481, de 1991, que aposentou Albino
Gonçalves Patrão, Técnico 1:-egislativo, Áreª- de brte_s_anato,
Classe Especial, Padrão II.

APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da conces:sáQda aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vantagens da Resolução SF n~ 21, de 1980, e excluir os artigos
490 e 492 do Regulamento AdministratiVo do Senado Federal,
bl.:!m como alterar a proporcionalidade de tempo de serviço
para- 32/35 (trinta e dóis, trinta e cinco avos), em virtude
do servidor haver atingido mais (1) um ano critre ã autuaçãO
do requerimento e a publicação da sua aposentadoria.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente~
Ato do Presidente n~ 512, de 1991 ~que aposentou Sergio
de Oliveira Marcelino, Analista Legislativo, Arca de Processo
Legislativo, Classe 1', Padrão lll.
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APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da C<;tncessã_o da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir o artigo
193, da Lei n" 8.112, de 1990, ' Resolução SF n' 77/92 e
excluir os artigos 490 e 492, do Regulamento_Administrativo
do Senado Federal e artigo 192, inciso II, da Lei .n' 8.112,
de 1990.
. Senado Federal, 28 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Ato do Presidente n'-' 620, de 1991, que aposentou Eunice
Ignaci_Q dos Santos, Técnico Legislativo, Classe Especial, Padrão III.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentad_oria, _a que se_ refere o presente Ato, para excluir o art.
193 da Lei n" 8.112, de 1990.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
·
Ato do Presidente n"' 36, de 1992, que aposentou Marct1io
José da_Süva, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe P. Padrão III.·

APOSTILA
_ Fica alterado o- PadrãO- IV, da Classe P, do cargo de
Analista Legislativo, constante deste Ato para Padrão V, da
classe 1~, do cargo de Analista Legislativo.
~senado Federal, 28 de maio de 1993. -Senador Hum·
berto Lucena, Presidente.
-Ato do Presidente n"" 340, de 1992, _que aposentou Maria
Helena de Sousa Mendes Duarte, Analista Legislativo, Área.
de_ Processo Legislativo, Classe 1', Padrão IV.

APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da <lposentadoria, a
que se refere o presente Ato, para incluir o art. 184, inciso
II, da Lei n" 1.711, de 1952, comhínado com o art. 250, da
Lei n'' 8.112, de 1990, e excluir os artigos 490 c 492, dÕ Regula:
mente Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Ato do Presidente n" 530,--dc 1991, que aposentou Helena
Maria Viveiros de Sousa Carvalho, Assessor Legislativo, do
quadro permanente do Senado Federal.

··APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal do presente Ato de
concessão de_ Aposentadoria, para incluir a Resolução __1t
77/92.
.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Ato do Presidente n" 292, de 1993, que aposentou Antonio Amâricio Filho. Técnico Legislativo, Área_ de Artes~nato,
Classe Especial, Padrão V.

APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos
490 e 492, do Regulamento Adminfstraiivo dO- s-enado Federal.
Senado Federal, 28 de mãio de 1993. -Senador Hum-·
berto Lucena, Presidente.
_
Ato do Presidente n~ 568, de 1991, que a·pos7ntOU Carío~
Alh~rto de Sousa Lopes, Analista Legisl~tivo,_ Area de Processo Legislativo. Classe Especial, Padrão Ill.

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Díretora n~ 2, de 1973,
Resolve retificar o Ato do Presidente n~' 332, de 1993,
tornando sem efeito a nomeação de Robison Gonçalves de
Castro, para o cargo de provimento efetivo de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. -Senador Hum~
berto Lucena, Presidente do Senado Federal.

A TO DO PRESIDENTE
N• 334, DE 1993

----···--------------~----------------------

'·

'

·República Federativa do Brasil

~.DIÁRIO.

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

~
ANO XLVIII- N• 92

· · -TERÇA-FEIRA, 1' DE JUNHO DE 1993

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
r--------'------~- .SUMÁRIO
ATA. D~. l03' ,SESSÃO, EM 31 DE MAIO DE

. SENADOR VALMIR CAMPELO- Ação do Governador Joaquim Roriz viSando reduzi! o desemprego no
_ Distrito FederaL
1.1 - ABERTURA
SENADOR WILSON MARTINS~ Mobilização na1.2- EXPEDIENTE
cional como_ saída para a crise brasileira.
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
1.2.7 - Requerimento
- N' 201/93 (n' 291(93, na origem), restituindo auió- N9 515/93~ de autoria do Senador César Dias, solicigq.fo? de projeto de lei sancionado.
tando a criação de uma comissão_ espedal, destinada ao
' 1.2.2 - Requerimento
estudo da problemática vinculada ao Programa Calha Nor- N"' 514/93, de autoria do Senador Marco Ma:ciel,
·
te.
sólici-tando liCença para ause'ntar-se-dos trabalhos da Casa,
1.3- ORDEM DO DIA
no dia 31 do corrente mês. Votação adiada por falta: de
Projeto de Decreto Legislativo n• 9193 (n• 186/92; na
quorum.
Câmara dos Deputados), que_ aprova o ato que outorga
1.2.3 - Leitura de Mensagens Presidenciais
permissão à Rádio Jovem Pira Ltda., para explorar serviço
- N• 37 e 38/93-CN, submetendo à deliberação do
de radiodifusão soriora em freqUência modulada na cidade
Congresso Nacional, respectivamente, os textos das Medide Piracaia, Estado de São Paulo. Votação adiada por
das Provisóriàsn'' 322 e323, de 26 de maio de 1993;que
falta de quorum.
dispõe sobre a redução de multa pela antecipação do pagaOfício n"' S/51, de 1993, através do qual a Prefeitura
mento de tributo lançado; e que define o Plano de Equivado" Município de Joinville - SC solicita autoríz3.ção --paia
lência Salarial para reajuste das_ mensalidades de flnanciaque possa contratar operação de crédito junto ao Banco
niento_s para aquisição-de casá própria· no âihbito do Sistedo Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, nO valor
ma Financeiro da Habitação, e dá oUtras piovidências.
de onze bilhões, seiscentos e sessenta milhões, trezentos
1.2.4 - Designação das Comissões Mistas incumbidas
e tririta e oito niil, cento e trinta e oito cruzeiros e sessenta
da apreciação das matérias e fixação dos respectivos calencentavos, para os fins que especifica. Retirado da pauta,
dários de tramitação
nos termos do artigo 175, e, do Regimento Interno.
1.3.1 - Discursos após a Oi-dem do Di8
1.2.5 - Comunicação da Presidência
- Prejudicfalidade dos Requerimentos n"' 5 _l04 e318190
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN -Solenidade de
e 624/92.
·
-- -- entrega do Troféu ~ArD.igo ~da Comunidade, de iniciativa
da Rede Brasil Sul, realizada no Ultimo dia 5~
1.2.6 - Discursos do Expediente
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- 'Dia MunSENADOR ODACIR SOARES - Reivindicações
dial sem Tabaco.
de municípios do Estado de Rondónia.
1-
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1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~
são

1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATOS DO PRESIDE!IóTE
W 335 e 336. de 1993

3- ATAS DE COMISSÃO
4 - MESA DIRETORA
S- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA_NENTES
- . .

Ata da 103a Sessão, em 31 de maio de 1993
3a Sessão Legislativà Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS mentos e de soldos aos servidoes civis e militares do Poder
- ExecutivO, sancíonado e tranformado na Lei n~ 8.659, de 27
SRS. SENADORES:
.
-•• .
- Alfonso Camargo ~ Ályaro Pacheco _ B'ello Parga _ Chi!gai;
Rodrigues _ Elcio _Álvares _ :Epitácio Cafeieira _ ÉsperidiãQ
Amin _Flay_ianç_Melo _ Françisco Rollemperg _ GersoJ?. Crup.a4J,
_ Gilbertq Mir_~c;I~ ,_ Henrique·Aimeida...: Ii:'ãpuãn Costa-Júnio;r
_ Jarbas Passarinqo _ Jo.s~ ,F:ogaça _ José :sarney _ Lourival
Baptista_ Magno .Bacelar _JYfáurci Berievid~s _ M:eifaFilho _
Nabor Júnior - Nelson Carp.eiro ..::. oda9!r Soares- Valmir
Carnpelo _ Wilson_Martins. _
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues ) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 25__S_t5.,_S~nadores.
Havendo número regimental, declaro abCrta a sessão.
Sob_a protcção de Deus, "iniciamos noSsos trabalhos.
O Sr. 1\' Secretário proceçlerá à leitur~_ çlo ~xp__ediente.
É lido o seguinte:
-~- __ _
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos d~ projeto ctC -lef salicionadÕ:
N• 201, de 1993 (n'291193, naorlgem), de 27do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 100, de 1993 (n"
3.832193, na Casa de origem), de iniciãfiVàâO"Presiâente da
Re_pública, que concede_ antecipação de reajuste de venci-

de maio de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expedientelidovaiàpublicaçã-O. - --- ---- -Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte .

. RBQUERlMENTO N' 514, DE 1993
Na forma do art. 43, inciso If, do Regimento Interno,
requeiro seja considerada como licença minha ausência aos
trabalhos da Casa, dia 31 de maio de 1993, a fim de participar,
na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 1 no Rio
de Janeiro, de painel sobre o tema ''A Situação Po lítica do_
Brasil_-:- Ê.nfaSe no Processo Político". promovido pelo Curso
de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. com-·forme coilvite em anexo.
Sala das Sessões, 31 de maio. -Senador Marco Maciel.
. MINYSTÉRIO DO EXÉRCITO
DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA
DIRETOR1A DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO
EXÉRCITO
Rio de Janeiro, RJ, 1' de abril de 1993
Ofício n' 64/DCPEAEx
Do: Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior
do ExércitO

r
~--

---~~~~-
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Ao: Exmo. Sr. Senador Marco Maciel
Assunto: COnvite para"pa-rtiCipar.ertf"j:Jairtel
(Formula)·· .
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Respeitosamente.- Fernand«;> Henrique Cardoso, Ministro de )~~tado da Fazen.da.

MEDIDA PROVISÓRIA N• 322, DE 26 DE MAIO DE I993
Anexo: Extiatá de Curricuhim Vítae
·-- ·---Dispõe sobre a redução de multa pela antecipação
O Curso de Política, EStratégia-e Alto Admirifstiâçao·
do pagamento de tributo lançado.
do Exército (CPEAEx), Curso de mais alto nível da força
O Presidente da Câmara dos Deputados, no exercício
terrestre, destinado a habilitar Ofid~iS supeií6t'es·ao-assessodo cargo de Presidente da República, usando da atribui-ção
ramento e à direção nos mais elevados escalões operacionais
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a -SegUinte
e administrativc;>s do Exército, previu, para o- corrente ano
Medida Provisória, com força de lcí: ·
letivo, em sua Matéria Política, a·apres-ehta:ção do tema "A
Art. !• Até 31 de dezembro de 1993, será concedida
Situação Política do Brasil- ~nfase no Processo_ Político".
redução de multa aplicada em lançamento de ofício ao contriAssim sendo, este Comando, por considerar de extrema
buinte que efetuar o pagamento integral do crédito tributário
relevância as opinióCS de V. Ex~ sobre os diferentes aspectos
ou
iniciar o seu p.tgainento -mediante parcelamento, no piazO
-inerentes ao assunto, solicita Sua valiosa colaboração no sende quinze dias, contados da data do recebimento da notifiCaÇão tido de participar de um painel a respeito, no dia 31 de maio
específica.
,_
no horário de 13h30miil às 17horas, composto. também, pelo
~
1'
A
redução
será:
Deputado Nelson Jobim e ProfeSsor Diogo de Figueiredo Moa) de 75%, quando ocorrer o pagamento integral do crédi,
. _ ___
reira Neto,
A propósito, convém assinalar que, além dos 33 (trinta to tributário;
b), de 50%, quando submetido o crédito tributário a parcede três) Coronéis EstagiáriOs, .comporão a platéia oficiais do
lamento.
Corpo Permanente da Escola, abrangendo um universo de
§ 2~' Não se aplica a redução aos cr:éditos- tributários
50 _(cinqüenta) assistentes.
r
Para maiores detalhes, o_ Coronel Ari.st6te_les_ Teixeira ·de vencimentos posteriores a_l_~·de abril_de.1993, bem como
da Costa, Coordenador da Matéria Política, poderá prestar àqueles em que tenha havido omissão de_ apresentaç-ão da
declaração do imposto devido ou em que tenha ocorrido decla~
informações complementares à Assessoria de V. Ex•, atravéS
ração inexata.
-dos telefones (021) 295-9695 e 542-5646, R/338 e340, ou pelos
§ -3-;> O atraso no págarrtento de duas ou mais prestações
Fax 542-5454 e 542-9489.
Agradecendo a anuência de Y. Ex•, aproveit<!_It!QS a,__ opor- do parcelamento, consecutivas ou alteradas, importará no restabelecirilento da totalidade_ da multa proposta no lançamento
tunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta
de ofício.
_
consideração.
.
._ ,
_
1 9
Adalberto Imbrósio- Coronel do Regimento do Coman-- ~ ' " ~ 4 A quantia resultante da redução da ·multa prevista
_
. neste artigo não poderá ser de valor inferior a vinte por cento
do da Ecerne
do montante corrigido do tributo ou contribuição a que se
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~-A votação
referir.
do requerimento fica adiada na forma regimental.
-=~- Art. 29 Além d.ll redução da multa prevista no § 3? do
Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. }o;> Secre~rt.
11 da Lei n~' 8.6ZfJ. de S Qe janeiro de 1993, poderá ser
tário.
concedido ao contribuinte o parcelamento do crédito tribuÉ lida a seguinte
tárío. relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
-' CLSS, â Contribuiçiio para o PIS, à Contribuiçiio para
MENSAGEM N• 37, DE 1993-CN
Financiamento da Seguridade Social- COFlNS, e ao FIN(N• 288/93, na origem)
SOCIAL, inclusive_ com dispensá dos honorários advocatícios
Senhores Membros do Congresso Nacion_al,
.
devidos à Fazenda Nacional, quando o montante da contriNos termos do art. 62 da Constituição Federal, submeto
buição exigida for. objeto de- prOcesso judiciar, -e desde que
à elevada deliberação-de Vossas Excelências, acompanhado
o contribuinte cunipra as condições estabelecidas pela Procude Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
radoria Geral da Fazenda Nacional, relativamente à verba
6
Fazenda -interino, o texto da Medida Provisória n - 322' de
honorária a que tiver sido, porventura, condenada a União.
26 de maio de 1993, que ''Dispõe sobre a redução de m'ulta
Art. 3-;> As relações jurídicas decorrentes da Medida
pela antecipação do pagamento de tributo lançado".
_Provisória_n" 317, de 24 de a_bril de 1993, serã_o disciplinadas
Brasília, 26 de maio de 1993. -Inocêncio de Oliveira.
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
E.M. n•166
único do art. 62 da ConstituiÇão.
Em 26 de maio de 1993
Art. 4~' Esta Medida Provisória entra-em vigor na data
ExcelentíssimO Senhor Presidente da RepúbliC3.,
de sua publicação~
Temos a honra de_ submeter à elevada consideração de
_
Brasília, 26 de maio de 1993; 1729 da Independência e
Vossa Excelência proposta de reedição da Medida Provisória
lOS' da República. -Inocêncio Oliveira. Presidente.
n~' 317, de 24 de abril de 1993, que dispõe sobre a redução
LEGISLAÇÃO CITADA
de multa pela antecipação do pagamento de tributo lançado~
A presente proposição tem por objetivo reiteiai- OS preceiLEI N• 8.620, DE 5 DE JANEIRO DE 1993
tos contidos naquela Medida Provisória, tendo em vista a
Altera as Lejs n?S 8.212 e 8.213, de 24 de julho
irnifiência da perda de sua eficácia, um face da alta de apreciade 1991, e dá outras providências.
ção pelo Congresso Nacional, no prazo previsto no parágrafo
__ O_ Presidente da República.
_
_
único do art. 62 da Constituição.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancioR
Assim, a relevância e a urgência que a matéría ellvolve
no a seguinte Lei:
,justíficam a edição de nova Medida Provisória.

4938

Terça-feira 1'

DIÁRIO DO CONGRESSQ_NACIONAL (Seção II)

Junho de 1993

Art. 1' Os arts. 20, 30, 38;39, 43, 44, 50 e 98 da Lei
n 9 8.212, de 24 de julho de 1991,-P:asSãni â vigorar com as
seguintes alterações:
HArt. 20. . ...... ·-·····--~··--~·-~~·.·~A·~~~-~··"'"~~-.-.-~--§ 1~ Os valores do salário-de-COn.-rtibuiÇão serãO rea justactos, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma
época e com os mesmos índices_que os do reajustamento
dos benefícios de prestação cont1miada da PreVidência Social.
§ 29 O disposto ne-ste artigo aplica-se também aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas.

Parágrafo único~ , Nas sen~enças judiciais- ou _nos áéÇ)rdos
homologados em que 'não -figurarem discriínina:darrierite, as
parcelas legais relativas ã. contribuição previdenciária, esta
i_ncidirá sobre o valor total_apurado em liquidação de .sentença
01.f sobre! O valor do icordo homologado.
__ . _
Art. 44. -A autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, incluSive fazendo e:;'{pedir notificação ao Instituto,Nacional do Seguro Social- JNSS,
dando~lhe ciência dós ~e~os da sentença ou do acordo celebradQ... _

... .-.--,.Ã~t'~3Q .. A--;;;ccad~Çã~-~-~ rec_oihinl~rit6··a;~_-:é~~Íri-

. Art. 50. É _obr:igatória a api'eseht~{Ção de ComProVante
d'e matrícula no ID.stituto·Naciohal-do Seguro Social-INSS
no caso de obra de construção civil, quando do fornecimento
de «alvará", bem coino de _comprovante de inexistência -de
débito para com a Seguridade Social, quando -da concesãa
. dQ~'habit~:-se", por parte das prefeituraS municípáis, .sslvo
o disposto no inciso- VIII do art. 30 desta Lei.

buições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obed_e..cem às seguintes normas:

; ---:.::::::: :::::::::::~:::::::::: :::::~:---::·--:::::~:::.:::::-::::
)

b) recolher o produto arrecadado na formã da alínea
anterior, assim como às contribuições a seu cario inciderites
~obre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trab;;tlhadores avulsos e autónomos a seu serViçO, até
o oitavo dia do mês seguinte ao -da competéncia; - ~
c) ·············--·---------···--·-···:······-············'··--··
II....:.....: os segurados trabalhador autôOomo e equiPatãdos,
empresário e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa ptópria, até o dia qUinze do mês seguinte
ao da competência;
III- o adquirente, o consignatário ou a cooperativa são
obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25,
até o oitavo dia do mês seguinte ao dã Operação de venda
ou consignação da produção, na forma estàbelecida em regulamento.
§ }'/ Fica autorizado o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS afirmar convênio com os síndicatos de trabalhadores avulsos para que, na forma do regulamento, possam
funcionar como coletores interrnedianos de contribuições descontadas da remuneração dos seus representados, pelas empresas requisitantes de serviços, observados os prazos e procedimentos estabelecidos neste artigo, para ·recolhimento do
·· ·
··
produto arrecadado ao órgão competente.
§ 29 Se não houver expediente bancáriO nas· datas indicadas na alínea b do inciso I e nos incisos I, III, IV e X,
o recolhimento deverá ser efetuado até o- dia ú tll imediatamente anterior.
• • • ~··•~·••• • • ••-• •• • ••••-•••--u• •-• • •• •• • • • •~·o-e-• • •• :_:::-...-. -·-----;••• • •

Art. 38.

--··--·····-·--······,···--C;c.. c.------·'···"·--······

·· ····§s-;·- s;;á--~d~i~id~--~··;;p;r~;l;;;,.;;;t:;;,~po;·--~;;

J~i~~

7

vez, desde que o devedor recolha, no ato da solicitação, dez
por cento do saldo devedor atualizado.
Art. 39. _O débito original atualizado monetariamente,
a multa variável e os juros de mora incidentes sobre o mesmo,
bem como outras multas previstas nesta lei, devem Ser lanÇados em livro próprio destinado à inscrição na Dívida Ativa
do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e da Fazenda
Nacional.
·
- - ·.....
Art. 43. Nas ações n:_abalhista_s de que rêSU.ltar o pagamento de direitos sujeitos a incid~nçiii.de~CdrttribuiÇaO previ-·
denciária, o juiz sob pena de responsabllfdade, determinará
-·~ imediato recolhimento das importâncias de.vidas à Seguri. -~de Social.
···············-···~~··.,-··r.......-;~~~~· -~~~.,.·-~::~··-:t-·-~•--::-,__c

• ••• ; •• ••••••••

-·~----~~ .-:: · · · : ~~ • •• : ••• : -'!~ •• ~· ~~ •• _••• ..;;."-. ••••• ;. .•.:•• ~ -~ ~ J~ __ ,;_

-

.

-

-. ~- •••-; ••• : ................. ~ •••••••• •.••• ·---~·- ....• •.• ~ •• ~;" ·:;;;.;.: ~ • .._~;.~.-.---:.-:· ;.:::;0:;_

Art. 98. Qs_ processos judicíaiS ti~S -g~rus·'~ a" P~êviden
cia Social exeqüehte, cuja última rriovimentaçãb hoU:Verocor:.:
rido até 31 de dezembro~ de 1984,,e'esüVeren-r-__par3Jisâdos
p-Or -ausênciâ.' da--10caiíZ3çiiO "do exéCutado OU qe_ benS para
garantir a -execução, e cujo valor origin-ário do débito for
iD.ferior, na data do lançame~~o. ã~ egui'Valente a cinqüénta
Obrigações ReajUStáveis do Tesouro ~~Çionar;são:decl.a~ados
extintos cabendo ao Poder J udiciáriO~-COm prévia intirriaÇãó",
providericiar a baixa e o arquiVamentO do feito". .- · ·.-Art. zo Os arts. 128 e 131 da Lei n' 8.213; de 24 de
julho de 1991, passam a vigorar com ~~ se~intés'-al~e-raçôes:
'' Art. 128. As demandas Judiciais qetiverfml por
objeto as que-stões reguladas nesta-lei~· de Valof não
superior a Cr$1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros)
por autor, serão isentas de pagamento de-custas e liquidadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto
nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil.
Art. 13 L O lNSS poderá !ormali~ar desistência
ou abster-se de recorr~r nos processos judiciais sempre
que a ação versar matéria sobre_ a _qual o Tribunal Federal houver e~edido S.imula de Jl:lti~prud~ncia favorável aós benefic_íário~" ..
- r-

- Art.

·3~>

A~

contribuições e demais iinpottânci~s devidas

à Seguridade Social recolhidaS fOra dos prazOS-fiCam sujeitas-,

aléin da atualização· InOnetáóá.--e de multa de Caráter irtelevâvet, aO~r juros "irtO'râtôridS'1t'Ya'Zâb de um·pot.cento_ por
ni.êS:CaleiÍdário Ou fráção, calCUlados sobre o Valor atualizado
das contribuições.
-;; '
- ·
- Parágrafo "único". Aos acréScinlos_l_egais de que trata o
Cãput deste artigo, aplicar-se-á a legislação vigénte.
Art. 4~> As contribuições_ arrecadadas pelo Instituto Naciomll dÕ segUrO "SOcial ficarão sujeítas à ITtulta variável de
caráter irrelevável, nos seguinte-:fp-ercerttuais, incidenteS sóbre
os valores ·atualizados monetar~amente at~ a data do paga- menta:
;. ___ I-:;qe~ J?~r _ce~,t-~ sobre os v!EJ.lores_das contnb?:içõ_es e~
atraso que, àté a data do pagamento, nao tenham s1do rnclm_
_~
· ·-·
das em notificação de dé_bito;
II- vinte por cento sobre os valõieS pagos dentro de
quinze "dias, contados da data d«;> recebimento da correspondente notificação de débito;
-
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III- trinta por cento sobre os va"lores--pagos -mediante
parcelamento, desde que requerido no prazo do inciso anterior;
·IV -sessenta por cento sobre os valores pagos em quaisquer outros casos-, inclusive por falta de cumprimento de acordo para o parcelamento e reparcelamento.
Parágrafo único. A mul~a prevista no iriciso III aplica-se
também às contribuições não incluídas em notüicação de débito e que sejam objeto de_ parcelamento.
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ou não em notificação, poderão ser objeto de acordo para
pagamento parcelado nas seguintes condições:
I - até noventa e seis me-sêS, no caso de solicitação apresentada no més de fevereiro;
II -até noventa meses, no caso de solicitação apresentada no mês de março;
III -até oitenta e quatro meses. no caso de solicitação
apresentada no mês de abril;
IV- até setenta e oito meses, no caso de solicitação
apresentada no més de maio;
Art. 5"' OS-débitos dos hospitais contratados ou conve-.
V - até setenta e dois meses, no caso de solicitação apreniados com o Instituto Nacional da Assistência Médica da
sentac{a no mês de junho;
Previdência Social- INAMPS, relativos a contribuições arreVI- até sessenta e seis meses, rio caso- de solicitação
cadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, avalizado
apresentada no mês de julho.
ou nâo, referentes a competênciaS eXiStenteS-até 30 de outubro
Parágrafo único. As empresas adimplentes com a Segude 1992, poderão-ser objeto de parcelamento nos termos desta
ridade Social que possuem acordo de parcelamento em sessenLei, mediante o desconto de até vinte por cento a ser·efetuado
ta meses poderão optar pelas condições de parcelamento presobre a importância das fatoras referentes aos-serviços médicovistas neste artigo, não prevalecendo, neste caso, o disposto
hospitalares prestados por conta da Seguridade_ Social, cujo
no § 5• do art. 38 da Lei n• 8.211, de 24 de julho de 1991.
valor correspondente será retido pelo órgão pagador, para
Art. 10. ExcepCionalmente, nos mese$ de fevereiro a
ressarcimento de parcela do débito, na forma a ser estabejulhq d~ 1993, os débitos junto à Seguridade Social, de responlecida em regulamento.
sabilidade de empresas públcias ou sociedades de economia
Parágrafo único. _ Quando o valor descontado ~o fat~ra mista controladas, direta ou indiretaniente, pela União, pelos
mento fçr insufici~nt~ para cobrir o valor da prestação pactua- Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, referentes
da, serão es_tabelecidas, conforme dispuser o regulamento,
a cOmpetências anteriores a 19de dezembro de 1992, incluídos
garantias· ou fOrmaS -de pagamento complementares.
ou não em notificação, poderão ser objeto de acordo para
Art. -69 A eficáda de qualquer acordo de parcelamento pagamento parcelado na forma do disposto neste artigo, desde
ficará na dependência da comprovação do recolhimento regu- que atendidas as seguintes condições:
lar, n~s épocas próprias, das parcelas e das contribuições corI - garantia ou aval da União,· no caso das empresas
rentes, a partir da competência do mês em que o acordo públicas ou sociedades de economia mista por esta Controfor assinado.
ladas; ou
I I - interveniênciã do Estado, do Distrito Federal ou
Art. 79 O recolhimento da contribuição corres-pondente
do Município pelo oferecimento das respectivas parcelas junto
ao décimo-terceiro salário. deve. ser efetuado até o dia 20 de
a_o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federaldezembro ou no dia imediatamente anterior em que haja expeFPE ou do Fundo de Participação dos Nunicípios ;....__ FPM,
diente bancárío.
respectivamente, nos demais caso.
§ 19 Nos casos da rescisão do contrato de trabalho o
§ 19 Os débitos de que trata e_ste artigo poderão ser
recolhimento deve ser efetuado na forma da alínea b do inciso
parcelados em:
I do art. 30 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, com
a} até duzentos e quarenta meses, no casO de solicitação
·
a redação desta Lei.
apresentada no més de fevereiro;
§ 2? A contribuição de que trata este artigo incide sobre
- b) até duzentos e dez meses, no caso de_ solicitação_ apre~
o valor bruto do décimo-terceiro salário, mediante aplicação,
em separado, _das alíquotas estabelecidas nos arts. 20 e 22 sentada no mês de março;
c) até cento e oitenta meses, no caso de solicitação apreda Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991.
sentada no mês de abril;
9
§ 3 A atualização monetária será devida a contar da
d) até cento e cinqüenta meses, no caso de solicitação
data prevista no caput deste artigo, utilizando-se o mesmo
apresentada no més de maio;-indexador definido para as demais contribuições arrecadadas
c) até cento e Vinte meses, no caso de solicitação apresenpelo Instituto Naciorial do Seguro SociaL
. _
tada
no mês de junho;
Art. 89 O Instituto Nacional do Seguro Social- INSS,
f) até noventa meses, no caso de solicitação apresentada
nas causas em que seja ii1ten!ssado na condição de autor,
no mês de julho.
réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas
§ 2" Em hipótese alguma $erão aceitos pagamentos ou
e privilégios assegurados â Fazenda Pública, inClusi"'e quanto garantias sob a forma de prestação d_e_serviços.
à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.
§ 3» O pedido de parcelamento_das entidades referidas
§ 19 O INSS é isento do pagamento de custas, traslados,
no inciso II deste artigo far-se~á com a iriterveniência direta
preparos, certidões, registos, averbações e quaisquer outros do respectivo Estado ou Município, ou do Distrito Federal,
emolumentos, nas causas em que seja interessado na condição que responderá solidariamente pelo acordado, e, em caso
de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de
de inadiplência, o valor da parcela _s_erá automaticamente blonatureza trabalhista, acidentária e de benefícios.
queado no respectivo Fundo de Participação e repassado ao
INSS.
~
~
§ 21> O INSS antecipará os honorários PeficlãíSriiiS ãç6f!s
de acidente do trabalho.
Art. 11. Aplicam-se aos parcelamentos concedidos nos
Art. 9~ Excepcionalmente, nos meses de fevereiro a ju- termos dos art. 99 e 10 desta Lei as condições estabelecidas
lho de 1993, os débitos junto à Seguridade Social, relativos
nos §§ 3• e 4• do art. 38 da Lei n' 8.212, de 24 de julho
a competências anteriores a 1~de dezembro de 1992, incluídos de 1991.

-~-------~-~-----
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financeiras, até o valor equivalente ao débito apurado na data
da expedição de solicitação do Instituto Nacional do Seguro
Social ao Banco Central do Brasil, incluindo o principal, corrigido monetariamente as multas e os juros._
§ 19 Caberá aos Ministros da Fazenda e da Previdência
So~ial ~xpedir as instruções para aplicação dÕ dispoStO neste
artigo".
·
··
§ 29 Caberá ao Instituto Nacional do Seguro SOcial noti~
execução imediata das garantias oferecidas.
§ 3<:> No ato do parcelamento previsto riõs arts. 9~' e
f!_ca~ o órgão ou ·entidade devedora para, no prazo de trinta
dias, efetUar a liquidação de seus d~bito para com o referido
10 desta Lei, as importâncias devidas a título de multa, quando
Instituto.
referentes a competências anteriores a 1"' de -dezembro de
1992, serão reduzidas em cinqüenta por cento.
§ 39 Caberá ao ]?ai)co Central do Brasil:
Art. 12. Excepcionalmente, no ato dos pãrcelanientos
-a) expedir. por solicitação do Instituto Nacional do- SegUprevistos nos arts. 9? e 10 desta Lei poder-se-á parcelar as ro -social, às instituições financeiras as ordens necessárias à
contribuições descontadas dos~segu_rados e~ pregados e traba~ eXecução-do_ disposto neste artigo;
· ·· · ~
lhadores avulsos e não recolhidas ao lnstifuto Nacional do
b) promover, no prazo de _Oez dias, a transferência ao
Seguro Social, quando ref_erentes a comPeténclas a·nteQoies
Instituto Nacional do Seguro Social dos rec;"ursos tornados
a 1~ de dezembro de 1992;-ôeVendo-se obedecer às seguintes indisponíveis, até o montante suficiente ·para a liquidação -do
regras:débito, caso _a empresa notificada não efetue o pagamento
no pt'azo estipulado no § 2~ deste artigo.
a) em até seis meses, no caso de solicitação apresentada
Art. 17. Fica autorizado o Instituto NaciOnafdo Seguro
no mês de fevereiro;
b) em até cinco meses;no caso di solicitaçãO ·apresentada Social-INSS a efetuar contratação de pessoal por tempo
';lete_~minado, mediante cont~ato de locação de seiviçoS, para
no mês de março;
-- ---~ __
_
c) em até quatro meses, no caso de solicitação apresentada atender as seguintes situações: no mês de abril;
- --I -:-programa de Revisão da concessãÓ e da_Manutençã~
d) em até três meses, nO _Caso de soficitilção apresentada. ~os Benefícios da Previdência Social, de que tratam-os arts.
no mês de maio; _
59 e 7l da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991;
e) em até dois meses; no caso de s,Cilfcítãção apx:esebt~ada
II.- elaborar os cálculos para a exeCiiç-âO d.as sentenças
nos meses de junho e julho.
-tr~nsitadas em julgado nas a_ções acidentárias e previdenciárias, cujos processos se encontram paralisados junto àS ProcuArt. 13. O titular da firma individual e os sócios das
empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem radorias Estaduais do INSS.
III- pronÍóvei- diiigên~las p-ãra localikar os devedores
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto
inscritos ·em díviçl.a ativa e levantar os bens a serem oféieCídOS
à Seguridade Soci3l.
_
ao respectivo jufzo para garantir o cumprinlênto cio diSposto
Parágrafo único. Os acionistas contrOladores, os admi~
9
9
nistradores, os gerentes e os diretores respondem solidaria~ no art. 7 da Lei n 6.830, d~ 22 de setembro de 1980;
IV- atender as demais necessidades temporáriaS dé exmente e subsidi~riamente, ç:om seus bens pessoais, quanto
cepcional interesse público, das Procuradorias do INSS.
ao inadimplemento daS, oPr.igações para com a_Seguridade
§ 19 As contratações de que trata este artigo terão dotaSocial, por dolo ou_ culpa.
ção _esp~cí!Jca e obedecerão aos _seguintes quantftatívos·e praArt. 14. O InStituto Nacional do Seguro Sodal- zos:
INSS poderá requisitar a qualquer órg"ão ou ~ntTdade da Ad_ a) na hipótese do incisO I, até mil prestadores c;le ~e_rviç9,
ministração direta ou indireta da União, dos Estados, do DiSpelo prazo de dezoito m_eses;
trito Federal e dos Munic(píos, bem como das demais entidab) na hipótese do inciso II, até cento ecinqüenfã.éôntaâos
des sob seu controle, elementos de fato .e de direito relativos
às alegações e ao pedido do autor de açãb proposta contra regularmente inscritos no respectivo ConSelho~ pelo prazo
a Previdência Social, bem como promover diligências para de doze meses;
c) na hipótese do inciso ~II, até cem prestadores de servilocalização de devedores _e apuração de bens penhoráveis,
ço, peço prazo de doze meses;-que serão atendidas prioritariamente e sob r.egürie de urgência.
d) na hipótese do inciso IV, até quinhentos prestadores
Art. 15. O pagamento das contribl:liç~es devidas ao Ins~
tituto Nacional do Seguro Social terá priOridade absoluta nos de serviço, pelo prazo de doze meses.
§ 29 Os prazos de_ que trata o parágrafo anterior são
cronogramas-financeiros Ue desembolso qos órgãos da admi~
nistração pública direta, das entidades de administração públi- iniprorogáveiS.
§ 3~ O recrutamento será feito mediante processo sele~
ca direta, das entidades de administração indíreta e suas subsidiárias e das demais entidades sob cont.role acionái:io direto tivo simplificado, pelo qual se verificará a qualifica,ção neces~
ou indireto da União, dos Estados, do Distrito Federal e sária para o desempenho da atividade.
§ 49 Nas contratações de que trata este artigo serão
dos Municípios ou de suas autarquias, bem como das fundaobservadq_s os padrões de vencimentos dos planos de carreira
ções instituídas ou mantidas pelo Poder Público.
.
.
Art. 16. A existência de débitos Jtinto ao Instituto Na~ do INSS.
Art. 18. O Poder Executivo regulamentará o disposto
cional do Seguro Social, não renegociados ou renegociados
e não saldados, nas condições estabelecidas em lei, importará nesta Lei no prazo de trinta dias a contar de sua publicação.
Art. 19~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publina indisponibilidade dos recursos existentes,- ou que venham
cação.
a ingressar nas contas dos órgãos _ou entidades devedoras de
-Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.que trata o artigo anterior, abertas em quaisquer ÍflStifuiÇõeS
§ 1' Da aplicação do disposto nos arts. 9' e 10 da presente Lei, não poderá resultar parcela inferior a certto e-vinte
UFIR.
§ 2l' O parcelamento dq débito ãjusiildO nóS tetmos dos
arts. 9<:> e 10 desta Lei será automaticamente canceiàéi.O- em
caso da inadimplência de qualquer parcela, ficando o ln_stituto
Nacional do Seguro Social- INSS autorizado a proceder à
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Brasílía, 5 de janeiro 'de 1993,; 172" da Independencia
e 105• da República. -ITAMAR FRANCO- Antônio Britto
Füho.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituíçãó;-adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. lo Até 31 de dezembro de 199_3, se;rá conceQida
redução de multa aplicada ei:n I~flÇ3tTICnto de ofício_ ao cootri~
buirite que _ef~tuar o pagamento ü;ttegra,l dp_ crédito triQut~rio _
ou iniciar o seu pagamento medíantc parcelamento, no prazo
de quinze,dias... contados. da data· do· recebimento da, no_tificilÇ:ãci ·
específica.
·
·
·
- § }9 A redução· será:
a) de 75%, quando ocorrer o pagamento Integral do crédito tributário;
b) de 50% ,.quando sU.bmetfdo o crédito tribut.ário a parcelamento. . , _ , , . . . , , . . - . 1 • - ,_ • , ,
.. § 2"~_ )~lãq sç: ~plic~ a ~edução aos Cféditos tnb.utános..
de vencimentos posteriores a 1"~ de abril de 199~. bem .corno
àqueles em que tenha havido_ omis_são. de apresentação da
declaraçãO do irnpos.to·ctev.ido ou e'm qué te'nhà Ocotrido deClaração fnexata.:
·
' _· _: '
. _· _·
§ 3"~ O atraso_no pagàtnento de duas ou mais prestações
do parcelamento, consecutivas_ _o_u alternadas, importará no
rest.abelecimento- da totalidade da multa proposta no lançamento de ofício.
- '
.. § 49 A quantia resultante da réduç_ão da multa prev.iSta
neste '3!figd n~q _poç.erã 'ser de Válor inferior à- Vi~ te- por cento
do montantê c?~ri&i~<? :do_ ~rlb,u_tç ou_ co11:tril;mição- a que se
referir: , . · .
-,.
. .·
·. ~
- · ,· -~ . ·
Art. 2~' Além da redução da. multa prevista h o § 3"~ do
art. 11 da Lei n'' 8.620, de 5 de janeiro de !993,'podcrá ser
concedido ao contríbuinte o parcelamento do créditO tributário relativO à contribuição Sociál sobre o Lucro LíquidocLSs, à CO:ritribulção para o PIS, à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social- COFINS, e ao FINSOCIAL, inclusive Com a dispensa dos honorários advocaticios
devidos à Fazenda Nacional, quando o montante da contri-_
buiçãô exigida for obj~to de processo judicial. e desdc_que
o contribuinte cumpra as-condições estabelecidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, relativamente à verba
honorária a que tiVer sido, porventura, condenada a União.
Art. 3" Esta Medida Provisória entra eril vigor na data
de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de abril de 1993; 172"' da Indepet:J.dência e
1059 da República. - Eliseu Rezende.
O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_ De acórdo com

as indicações das Lideranças, fica assii:h" OOnStitriida-aComissão
Mista incwnbida de emitir parecer sObre a matéria:

Titulares
Gilberto Miranda
Onofre Quinan

SENADORES
Suplentes
PMDB
Mansucto de Lavor
Divaldo Suruagy
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PFL
Dario Pereira

Carlos Patrocínio
PSDB

Dirceu Carneiro
MEDIDA PROVISÓRIA N• :Í17, DE 24 DE•ABRIL.DE 1993
dispõe sobfe' a rêduçiió dé multa péta antecipaÇão ·
do pagamento de tributo lançado.

Terça-feira !"

Teotonio Vilela Filho
P1B

Valrnir Campelo

Luis Alberto Oliveira
PSB

José Paulo Biso!
PDS
Levy ])ias

_ Lourembcrg Nunes Rocha

TitUlares
-.

MllssaDemes
Beníto Galna

Haley Margon
Basilio Villani

Sérgio Gadcnzi
José Aníbal
José Burnett

DEPUTADOS
Suplentes
BLOCO
Anibal Teixeira
Etevalda Grassi de Menezes
PMDB
José Thomaz Nonô
PDS
Luciano de CaStro
-PDT
Éden Pedroso
PSDB
Saulo Coelho
PRN

ElíSio Curvo

De acordo com a Resolução n• I

de i 989-CN

fica

esta~Iecido o segl_llnte calep.dário para a- ~taçãO da m3téna:

Dia 31/5 _Designação da Comissão Mista·
Dia I "16 _lnsta!a&ão da Comissão. Mista.- '
· _·Até I "16 ,. Prazo. \'""a recebimento de emendas. Prazo rara a

CQnussão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 11/6 _Prazo final da ComissãoMista.[CGCIE!]
Até-26/6 _Prazo no Congresso Nacionàl. -- - ~-O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Sobre a mesa,
mensagem que será lida pelo Sr. 1° Secretário. . É lida a seguinte
MENSAGEM N• 38, DE 1993-CN
(N• 289/93, na origem)
Senhores Membros do Congresso _Nacional,
Nos terffios do ãrgigo 62 -da COnstitUiçãctFeder31. sub::- ·
meto à elevadã deJip~rf!_ção _de Vossa~ Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do, Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, o textO_ da Medida Provisória ri9 323,- de 26 de
maio de 1993, que- ''define o Plano de Equiv3Iê-ncía Salarial'
para reajuste das mensalidades de financiamentos pãra aquisição de casa própria no âmbito do Sistema Financeiro da Habitaç_ã_o, e dá outr_as providências".
Brasília, 26 de maio de 1993. -Inocêncio Oliveira.

E.M. n• 167
Em 26 de maio de 1993.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência proposta de reedição da Medida Provisória
-n9 318, de 24 de abrilde 1993, que define o Plano de Equ_iva-
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tada qualquer penalidade após decorridos sessenta dias da
protocolização do requerimento sem resposta elucidativÇI.
Art. 4<? DUrante todo o curso do contratp~ a instituição
credora manterá demonstrativo da evolução do finançianlentos contidos naquela Medida Provisória,- tendo em vista a tO, discriminarido O valor das quotas mensais de amortização
iminência da perda de sua eficácia, face .à falta_ de apreciação efetivamente pagas'Pe'Io 'rriutuáiio, be'm j:Omo as quotas menpelo Congresso Nacionill, no prazo previsto no parágrafo úni- sais de amortização calc_uladas em vaJ:qr sUficiente para a extinco do art. 62 da Constituição.
_
_
ção da dívida n-o prazo originalmente contratado.
Parágrafo úniCo:- --Eventuais diferenças entre "o valor das
Assim, a relevância e a urgência que a níateda-e·n.volve
justificam a edição de nova Medida Provisória.
· quotas mensais de amortização referidas neste artigo serão
Respeitosamente,- Fernando Henrique Cardoso, Minis- apuradas a cada doze meses. procedendo-se, se necessário,
tro de Estado da Fazenda.
ao recálcu.Io .das condições do financiamento, observados os
-seguintes-critérios-e procedimentos: ·
. ' a) verifiCada insuficiência de 3.inOrtizaçãO, á mensalidade
MEDIDA PROVISÓRIA N• 323, DE 26 DE MAIO DE 1993
será iecalCulada com base no saldo devedor atualizado, man.tid3.·a taxa de jUrOs e demais enCárgos coiÍtratualmente estabeDefine o Plano de Equivalência Salarial Pâra'
lecidos, aplicando-se o CES vigente ~O momento do reCálculo
juste das mensalidades de financiamentos para aquisição
e dilatando-se o prazo, se necessário para o restabelecimento
de casa própria no âmbito do SiStema FinanCeiro da
do percentual máximo contratualmente estipulado, observado
Habitação, e dá outras providências.
o prazo máximo aplicável ao contrato;
b) se, não obstant~ o recálculo com dilatação do prazo,
O Presidente da Câmara dos Deputados, no exercido
a_ quota_ pe amortiz;:tç~o d~ ·noya ~!!n~alidade se mantiver
do cargo de Presidente da República, usando da atribuição
em iiível inferior à necessária para extinção da dívida ·no novo
que lhe confere o art. 62, da Constituição~ adota a Seguinle
prazo-, a diferença entre o montante necess,á_rio para a extinç·ão·
Medida Provisória, com força de lei:
_
da- díviôa e O montante éfetivámente págb pelo mutuário a
Art. 19 Os Contratos de financiamento habitacional vinR
pã.rtir do primeliO mêS do últiiliO recálculo será paga até o
culados ao Plano de EquiValência Salarial - PES, de que
trata esta Medida ProvisOria-, estabelecerão<> percentuâl máxi- final do contrato, alternativamente:
1. por pagamento efetivado diretamente pelo mutuário;
mo da renda do mutuário destinado aõ-pagamenro daS mensa2. por seguro especialmente contratado pelo mutuário
lidades.
Parágrafo único. O percentual máXirriO referid~ neste para eSse· fim, facilitando-se ao agente financeiro a adminisartigo, correspondente à relação entre o valor de cada mensa- -tração de seguro próprió, ie1ativo às resPectivaS- operações
de financiamento habihiciOrial.
·
·
·
lidade e a renda_ bruta do mutuário no- mês imediatamente
. Art. 5~ Os saldos devedores dos :fiilancia.mentos_ de _que
anterior, não poderá ser superior à 35%. •.
Art. 29 O cálculo da mensalidade inicial do financia- . traia- est~ Medida Provisória tei'ão 5:ua eXpressão ffiotietária
mento, inclusive o cómputo dos juros, do seguro, do Coefi- · c_o'riigida mensalniertte com base nos índices de_ aq.r,alizaç<:lo
dos dep'óSítós de poupança.
ciente de Equiparação Salarial - CES e~ Qas demais taxas,
Art. 69 Ficam dispensadas de registro, averbação ou
observará as normas vigentes para as opérã.çõe·s do Sistema
arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos
Financeiro da Habitação.
e Documentos as alterações contratuais decorrentes da aplicaArt. 3~ O reajuste das mensalidades terá por base os
ção desta Medida Provisória.
-índices de atualização dos depósitáS de poupança, mas a apliArt. 79 As relações jurídicas decorrentes da Medida
cação destes índices não poderá resultar erri percentual supeProvisória n~ 318, de 24 de abril de 1993., súão disciplinadas
rior ao percentual máXimO de comprometimento da renda
pelo Congresso Nacional, nos termos do dispOsto no patágrafo
do mutuário estabelecido no contrato.
único do art. 62 da Constituição.
.
_
§ 1~ Sempre que o valor da mensalidade resultar em
Art. 89 Esta Medida Provisória entra em vigOr Ílà data
comprometimento da renda do mutuário em percentual supede sua publicação.
rior ao máximo estabele.cido no contrato. a institUição financiaArt. 99 Revogam~se as disposições em contrário relatidora, a pedido do mutuário, procederá à reviSão do cálculo
vas â indexação dos saldos devedores e ao reajuste das mensaliR
para restabelecer o referido percentual máximo.dades dos financiamentos de que trata esta Medida Provisória,
§ 29 As diferenças apuradas nas revisões serão atualiespecialmente aquelas constantes da Lei n~ 4.380, de 21 de
zadas com base nos íridices contratualmente definidos para
agosto de 1964, do Decreto-Lei n~ 19, de 30 de agosto de
reajuste do saldo devedor e compensadas nas mensalidades
1966, do Decreto-Lei n• 2.164, de 19 de setembro de 1984,
subseqücntis.
__ __ ____ _ _ _
da Lei n• 8.004, de 14 de março de 1990, e da Lei n• 8.100,
§ -39 Não se aplica o disposto no § 19 às situações de
de 5 de dezembro de 1990.
redução- de renda por mudança de _eQJ.pre-go ou por alteração
Brasília, 26 de_maio de 1993; 172~ da Independência e
na composição da renda familiar, em decorrência da exclusão
1059 da ªepública. -Inocêncio Oliveira.
de um ou mais co-adquirentes.
___
_
§ 4 9 Nas situações de que trata o parágrafo anterior,
LEGISLAÇÃO CITADA
fica assegurado ao mutuário o direito de_ renegociar o saldo
DECRETO N• 2.164, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
devedor, visando restabelecer o percentual máximo estabeInstitui incentivo financeiro para os adquirentes
lecido no contrato.
de moradia própria através do Sistema Financeiro da
§ 5~ Ao mutuário que tenha requerido à instittiiçà.O fi~
Habitação; a equiva1ência salarial como critério de reananciadora a revisão das mensalidades, com a necessária junjustamento das prestações e dá outras providências.
tada das comprovações das variações salariais, n_ão será impumentos para aquisição de casa própria no âmbito do Sistema
FinanceirO da Habitação, e dá outras providências.
'
A presente proposição tem por objetivo reiterar Os precei-

re;..
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O Presidente da República, no uso de suas atribui.ções
e tendo em vista o disposto no artig~ 5?, ítci:m II, da Consti-

tuição, decreta:

___ ,

Art. 1' O Banco Nacional da ffa&ltlição (BNH) concederá aos adquirentes de inoradia própria ta:traVés do Sistema
Finãnteiio da Habitatfâci (SFH), q~e eStíVeie_~ :e+~ ~~3- ~~
suas obrigações contratuaiS, um· incentivo financeiro proporcional aos valores das prestações mensais Que se ven~erem
e forem efetiVamente pagas no perlOdo de 1" de outubro de
1984 a 30 de setembro de 1985.
§ 1o;o Para os adq uirentes com contratos firmãdos a
ir
de 1\' de janeiro de_ 1981 e até a data da publicação 'desre
decreto-lei, o incentivo- a que- se refere o -caput deste a~tigo
corresponderá, erri média, a 25% (Viilie~ e -cirítO por' Cento)
do valor das prestaçõ~S, desde que- não tephafn sido bep.efici3dos com reajusteS parciais de ~u._a_s Prestáç6es_e_q!lív3.1entes
a 80% (olú:ntá. por cêiitO) da· variação do salário mínimo
correspondendo, nos demais casos, em média, a 15% (quinzi:
por cento).
.
§ 2(> Para os adquirentes com contratos firmados até
31 de dezembro de 1980, O incentivo corresponderá, em .média, a 10% (dez porcenio). desde que não tenham sido benefiçiados com re~Justes_parciais de ~uas prestações -equivalentes
a 80% (Oitenta pot centO)- da- Vãriação. do sãlário mín-íiDO.
correspondendo, nos d~mais Casos, em. médi~ •. ~ S'o/'? (Cin~
por cento).
§ 3~ · Os adquirentes de moradia própria com contratos
firmados na vigência deste decreto-lei. farão jus aos bónus
que estiverem em vigor a partir do més seuginte ao d~ assinatura do contrato e relativos ao incentiVõ de 15% (quinze por
cento), em média, do valor das prestações._
_. ,
§ 4(> O_ adquirente que. estiver em inadimplêJlciá fará
jus aQ incentivo previsto neste_ artigo em relação4s prestações
vincendas, a partir da data de apresentação do requerimento
de regularização dos seus débitos. obseryaQo o· c;HSPosio no
artigo 3~ Art. 2~' O incentivo de que trata o artigo anterior será
documentado por um bónus que conterá os seguint~s .requisitos mínimos:
·
I - nome do beneficiário;
II -identificação do contrato;
III -mês de referência da prestação;
IV- valor do incentivo; e
V- prazo de validade de utilização.
§ 1"' Os bónus serã-o utilizados pelo adquirente nos prazos neles fixados. ·para abatimento do valor das prestações
a que corresponderem e até 30 (trin'ta) dias após os vencimentos das mesmas. constítuindo, os respectivos valores, crédito do Agente Financeiro junto ao BNH.
§ 2"' Os adquirentes com encargos em atr~S9_ somente
farão ju-S aos bônus que se vencerem a partir da data de
apresentação do requerimento a que se refere o artigo seguinte.
§ 39 Os bónus serão resgatados pelo BNH. no prazo
máximo de 5 (cinco) anos, em parcelas mensais e remuneradas
aos mesmos juros estipulados nos contratos a que se vincularem. limitados a 7% (sete por cento) ao ano e acrescidos
de correção monetária trimestral~ de- acordo com a variação
da Unidade-Padrão de Capital do referido Banco (UPC).
Art. 3"' Os débitos decorrentes de contratos de aquisição de moradia própria celebrados no âmbito do SFH, existentes na data da publicação deste decreto~ lei, poderão ser regula-
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rizado& mediante incorporação ao respectivo-saldo devedor,
desde que o adquirente o requeira ao Agente Financeiro.
§ J9 Os Agentes Financeiros terão prazo de até 90 (noventa) -dias, contados da data de apresentação do requerimento dos adquirentes, para formalizarem as incorporações
em atraso previstas neste artigo_.
-- --~§ 2"' Não poderão ser objeto de incorporação, para os
efeitos deste decreto-lei, os encargos em atraso relativos a
prestações que se vencerem a partir da data da sua publicação.
§ 39 Os adquirentes d~semPrigados ou em estado de
ín:validez temporária poderão. igualmente valer-se da faculdade prevista no caput deste artigo, fazendo jus ao incentivo
previsto no artigo 19 , na forma alrestabelecida.
Art. 49 Os saldos devedores residuais existentes ao térniino -dos contratos para aquisição de moradia própria serão
resgat_ados pelo BNH da seguinte forma:
--. I-....:. os resíduos dos saldos' devedores decorrentes de contratos firmados atê _a data da publicação deste dec!eto~lei serão
tesgât3dos aos Ag~J!tes Fin~q~~rOs em prestações mensais.
corri. juros calculados à taxa contratual e prazo de até 4 (quatro)
anos; e
U- os resíduos dos saldos devedores decorrentes de contratos firmados a partir da dat3 da publicação deste decreto-lei
ao
serão resgatados aos Agentes Financefios -de Uma só"
término do prazo contratuaL
__
·Art. 59 O Podei- Executivo, para atender às despesas
Qe.cprr$!ntes da aplicação deste_decreto-lei, fará consignar. nas
Propostas de Orçamento da União relativas aos exercícios
de 1985 a 1994, dotação anual de Cr$200.000.000.000,00 (duzentos bilhões de cruzeiros). em valores constantes de julho
de_l984, atualizados monetariamente com base na va_riação
.C$timr;tda do valor, nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN).
__ § 1" Nos exercícios financeiros a que alude este artigo,
poderão ser destacados do Fundo de Investimento Social
(FINSOCIAL), de conformidade com diretrizes do Presidente
d<:~ .~epública, reCJ..lfSOS correspondentes a 3Q% (trinta por
cento) da dotação mencionada, para atender às despesas decorrentes da aplicação_ deste decreto-:_Iei, relativamente aos
adquirentes de Il\_oradia própria através do SFH com renda
de até 3 (três) saláJ:ios mínimos.
§ 2(> Os recursos alocados na forma deste artigo serão
mar1tidos em conta=especial no BNH. sendo seu saldo corpgido
inoriCetariainente, cOm base na variaÇão da UPC, e capitalizªdo
triines.tralmente à taxa de juros de 6% (seis por cento) ao
ano, para atender às responsabilidades decorrentes do incentivo r_eferido no artigo 1~
Art. 69 Os encargos financeiros decorrentes da aplicação do disposto no artigo 4~, serão atendidos pelo BNH através
dos fundos específicos por ele administrados e constituídos,
entr:e outros, com recursos provenientes:
I - de contribuição dos adquirentes de moradia própria,
que venham a celebrar contratos a partir da data da publicação
deste decreto-lei, limitada a 3% (três por cento) do valor
da prestação mensal e paga juntamente com ela;
_ _II- de contribuição trimestral dos Agentes Financeiros
do SFH, limitada a 0,025 (vinte e cinco milésimos por cento)
incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de mor~dia própria, existente no último
dia ao trimestre; e
- III- do saldo da dotação orçamentária que exceder às
responsabilidades a que se refere o parágrafo segundo do
artigo anterior.
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§ 1'-' As contribuições previstaS -neste artigo, relativas
à Caixa Econômica Federal (CEF). serão por ela retidas e

Junho de 1993

ter~_o suas prestações reajustadas na mesma proporção da
variação do salário mínimo. respeitado o limite previsto ho
levadas a crédito de seus Fundos próprios, rilãntídos para §I" deste artigo.cobertura dos encargos-decorrentes da aplicaç·ão deste decre§ 5" Os adquir~ntçs de moradia própria aposentados,
pensionistas oU -'ser"víddres públicos inativos e ati vos não sujeíto-lei.
t.os _ao_r_egime da ,Consolidação das.Leis do Trabalho (CLT)
§ z~ O BNH recolherá_ à CEF, anualmente, a parcela
terão as suas prestações reajustadas com base nos critérios
de recursos referidos no inciso III deste _artigo, proporcional
estabelecidos neste artigo, a partir de 1"' de janeiro de 1985.
ao saldo dos financiamentos habitacionais por ela concedidos
§ 6~ A alteração da c_ategoria profissional ou a mudança
através de sua Carteira de Habitação, excluídos os contratados
de local de trabalho acarretará a adaptação dos critérios de
no Plano de Correção Monetária do BNH, em relação ao
reajuste das prestações previstos no contrato à nova situação
saldo dos financiamentos da mesma espécie, relativos ao SFH.
do adquirente, que s.erá préVia ·e obrigatoiíamente po-r este
§ 3o As contribuições previstas nos íncisos I e II deste
comunicada ao Agente Financeiro.
artigo corresponderão. até 1986, aos percentuais neles mencio§ 79 Não comunicada ao Ãge"nte-Fina-nceii-o a alteração
nados, podendo, a partir de 1987, ser ajustados, a .cada 2
da categoria profissional ou a mudança do seu local de traba(dois) anos, pelo BNH, com base nas respo-nsabilidades potenlho, em até 30 (trinta) dias-após o eventO, o adquirente sujeiciais dos Fundos específicos por ele administrados, respeitados
ta_r:.~_e-á à obrigação de repor a diferença resUltante da variação
os limites máximos estabelecidos nos citados incisos.
não conside_rada em r_elação ao-critério de reajuste que deveria
Art. 7' Caberá à Caixa J;:conómica Federal (CEF) adter sido efetiv3minte aplicado, corrigida morietarialneriü~ com
ministrar diretamente os seguintes recursos do Fundo de Assisbase na variação da UPC e acrescida de juros de mora pactuatência Habitacional (FUNDHAB), criado pelo Poder Execu- dos contratualmente.
tivo, recebidos a partir da data da publicação deste decreto-lei
Art. 10. O critério_ _de bbtenção dos índices de aumento
e referentes aos financiamentos concedidos através de sua __d!_s prestações previsto no artigo anteriâr à_Eiica-se, também,
Carteira de Habitação:
niediarite-a éelebiáção de Túi-iio AâitíVO~ iiõs CO-riúatOs~firmã.
dos até a data da publicação deste decreto-lei; mantida, a
I - arrecadações mensais do Seguro de Crédíto_·do Adcritério do adquirente, a periodícidade de reajustamento das
quirente da Apólice de Seguia Habitaciqnal, relativas aos
prestações estabelecidas- em seu contratO.
contratos firmados até 31 de janeiro de '1984, excluídos os
§ 19 A aplicação do disposto no caput deste artigo de-casos de contratos de adquirentes de moradia própria· para
penderá de requerimento do adquirente, em até 60 (sessenta)
os quais exista cobertura do seguro de crédito.
-dias antes do mês do primeiro reajuste a ser realizado na
I I - contribuições dos vendedores, pessoas· físicas ou juconformidade do dispost_o no ~rt~g"_o_ antúioi_. · - _. _ · ~
rídicas, de imóveis objeto de financiamento a mutuário final.
§ zo Ficam dis'peitSadaS-de regiStro, aVer6<i.ç.ão.~_-arquí
Art. s~ Além dos recursos de que tratam o artigo antevalm!ntó,
nOS Cartórios de Registres de Iin.6Veis·.e -de -Tttulos
rior e o parágrafo segundo: dq artjg_q 6~1.~3:. _ç_g_F destin~rá
e Documentos, as alterações contratuais decorrentes d_a aplicaaos seus Fundos próprios, 'm-ãntidos para cobertura dos encarção _do presente artigo, que terão; paia todos oS eidiõs de
gos decorrentes da aplicação deste decreto-lei, Parcela correslei, força de escritura pública.
pondente a 30% (trinta Pór" cento) d_o_ s_eu_-.rucro_anoaL- - -Art. 9~ Os contratos para aquisição de moradia própria,
Art. 11. Os adquirentes de moradia própria com conatravés do SFH, estabelecerão que, a partir do ano de 1985,
tratos que estabeleçam periodicidade de reajuste de prestações
o reajuste das prestações neles-previsto corre·sponderá ao mes~
·semestral ou anual, cujo último reajuste rião ultrapasse a demo percentual e periodicidade do aumento- de salário da catezembro de 1984, poderão, até_ 3U_de __ nov:embro Oeste ano,
goria profissional a que pertencer o adquirente.
de acordo com as instruçõ_es que vierem a ser expedidas pelo
§ 1~ Não será considerada, para efeitO de reajuste das
BNH, exercer a opção de reajuste parcial das pre·staçõ_es com
prestações, a parcela do percentual do aumento salarial da
base em 80% (oitehtã pói\::ent0fd<,-sa1árfo· inírtimo cõiljügada
categoria profissiOnal qUe exceder, em ?"(sete) pon-tos perCenou não com a ni.udança do sistema de amortização_, inçlusiVe
tuais, à variação da UPC em -igual período.
com efeito retroatívo à data do último reajuste.
§ 2~ O reaJUste dã. prestação ocoffei'á no mês subseArL 12. A partir do início de vigência do critério de
qüente à data da vigência do aumento salarial decorrente
equivalência salarial previsto no arfigo 9'\ se-mpre que a épOCã
de lei, acordo ou convenção·coletivos de trabalho ou sentença
de reajuste da prestação, estabelecida em contrato, não recair
normativa da categoria profissional do adquirente de moradia
em mês subseqüente, o primeiro reaJustamento com base no
própria Ou,- rios casos de aposentados, de pensionistas e de
critério instituído por este decreto·lei será efetuado proporcioservidores públicos ativos e inativos, no mês subseqüente à
nalmente ao número de meses transcorridos a partir do último
data da correção nominal de seus proventos, pensõe_s e vencireajuste até a data da refe_rida .a.I_te.r::ação~
---mentos ou saláriás rcspectivarriente.
Parágrafo único. O dísposto neste artigo aplica~se, tam~
§ 3~ Sempre que da lei, do acordo ou convenção colebém, às hipóteses de alteração de data-base _em razão da_ mutivos de trabalho ou da sentença normativa hãO' resultar per~
centual único de aumento dos salários para uma mesma catedança da categoria profissional do adquirente ou de seu local
goria profissional, caberá ao BNH estabelecer o critério de_ de trabalho.
. ..
Art. 13. O BNH baixará as normas complementares
reajustamento das prestações aplicável ao ·caso, respeitados
para- o curnprimenfo do disposto neste_ decreto-lei, càbendoos limites superior e inferior dos respectivos reajUStes. - § 49 Os adquir_entcs de moradia própria que rtão pertenlhe, ainda, fixar o mês de iníció de vigêilci~ do critério de
reajuste previsto nocaput do seu artigo -g~
cerem a categoria profissional específica, bem como os classifi-- Art. 14. Este -decreto-lei entrará em vigor na data de
cados como autónomos, profissionais liberais e comissi0il.íst3S,
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
com contratos firmados a partir de P de janeiro de 1985,
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Brasília, 19 de setembro de de 1984; 163• da Independência e 96• da República. -JOÃO FIGUEIREDO- Ernane
Galvêas - Mário Andreazza - Delfim Netto.
LEI N' 8.004, DE 14 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e dá outras
providências.

Art. 19 O mUtuário do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) pode transfCrír a t€irceíroS õS'OireitoS e obrigações decorrentes do respectivo contrato, observado o dispostO nesta
lei.
Parágrafo único. A forinalízação de venda, promessa
de venda, cessão ou promessa de cessão relativa a_ imóvel
gravado em favor de instituição-financiadora: dó _S~?__dar-se-_á
em ato concomitante à transferência do financiãmento resp~-c
tivo, com a intetveriiêricia obrigatória cta· instituição financiadora, mediante a assunção, pelo novo mutuáiíó,-do saldo
devedor contábil da operação, observados_ os requisitos legais
e regulamentares para o financiamento da casa própria, vigentes no momento da transferência, ressalvadas as situações
especiais preVistas nos artig0s'2~ e 3~ desta lei.----~
Art. 2"' A transferência dar-se-á mediante simples -substituição do devedor, mantidas para o novo mutuário as mesmas
condições e encargos do co-ntrato original, desde que se trate
de financiamento d6Stinad0 à casa própria, cujo valof origin~ll
não ultrapasse os seguintes limites:
·
- I -contratos firmados até 31 de dezembro de 1979: 750
Valores de Referência de Financiamento (VRF) (art. 4•);
II-contratos firmados de 1"' de janeiro de 1980 a 31
de dezembro de 1984: !.100 VRF;
III -contratos firmados de 19 de janeiro de 1985 até
a data da vigência desta Lei: 1.500 VRF. _
Art. 39 Nos finãrtc1amentos- contratãOos até 28- de fevereiro de 1986, não enquadrados nas condições fixadas no artigo
anterior. a transferência será efetivada mediante a assunção,
pelo novo mutuário, da metade do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da transferência.
§ 19 A transferência, nos casos deste artigo", se efetivará
mediante a contratação de nova operação, que deverá observar as normas em vigOr relativas aos financiamentOs dO SFH-.
§ 29 Nas transferências de que se trata este artigo, as
inStituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite lháxiiÍlo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
b) limíte máximo de preÇo de venda ou de avaliação
do imóvel financiado:
c) localização do imóvel no domicílio do comprador;
d) contribuição ao Fundo de Assistência Habitacional
(FUNDHAB).
§ 39 As transferências que, à data da publicação desta
lei, tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente,
sem interveniência da instituição financiadora, seiãú -regularizadas nos termos desta lei.
Art. 49 Para os efeitos desta lei, considera-se o Valor
de Referência de Financiamento (VRF), aquele que, à época
da contratação-original, tenha sido indicado no contrato como
referencial para efeito~ de atualização monetária do financia~
mento.
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Art. 59 O mutuário do SFH, que tenha firmado contrato até 28 de fevereiro de 1986, poderá, a qualquer tempo,
liquidar antecipadamente sua dívida, mediante o pagamento
de valor correspondente à metade do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do_ último reajuste
até a data de liquidação.
§ 19 A critério do mutuário, a liquidação antecipada
poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor total das mensalidades
Virtcendas.
§ 29 O valor da mensalidade(§ 1~) corresponde à soma
dos encargos devidos mensalmente pelo mutuário, em decorrênci~ do conjunto de obrigações componentes da operação.
Esse valor será, para essa finalidade, reajustado pro rata die,
com _base_ nos índices de atualização dos depósitos de poupança, a contar do dia 1~ do mês do último reajustamento
até a data de liquidação da dívida.
ArJ. 69 O disposto nos arts. 29, 3~ e 59 somente se aplica
aos contratos que tenham cláusulas de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FVCS).
Art. 79 __ Os.abatimentos de que tratam os arts. 39 e_5<:>
serão suportados pelas instituições financiadoras, em valores
equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil,
atualizado. na forma definida nesta lei, podendo ser diferidos
em vjnte semestres. As parcelas remanescentes dos abatimeniOs~
responsabilidade do~ FCVS, poderão, a critério das
institUições financiadoras, ser por estas suportadas.
Art. 89 No caso de descontos em contratos- celebrados
com -recursos de repasse do extinto Banco Nacional de Habitação (BNH), será concedido, pela Caixa Económica Federal
(CEF), desconto proporcional ao montante repassado.
Art. 99 Tratando-se de descontos em contratos caucionados para garantia de refínanciamento e de operações de
outros fundos geridos pelo extinto BNH, os_ vinte por cento
do saldo devedor de responsabilidade das instituições financiadoras (art. 79) serão por estas repassados à CEF nas rriésmas
condições em que o FCVS vier a ressarci-las .(art. 11, III).
As instituições fina-nciadoras caucionarão em favor da CEF
os respectivos créditos perante o FCVS.
Art. 10. Nas operações de que tratam os arts. 89 e 99
e nas realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), em qtie tenha hãVidO operã.ção direta
da CEF como instituição-financiadora, ficafá ã. Cargo do FCVS
a responsabilidade s9bre o desconto concedido.
Arl. II. O FCVS quitará ·a-saldo de sua responsabilidade junto às instituiçõeS financiadoras e, nas hipóteses previstas nos arts. 89, 99- e 10, junto à CEF, na qualidade de
sucessora do BNH, o qual será reaJustado mensalmente com
base no índice de atualização dos depósitos- de poupança e
com juros calculados à taxa contratual, observado o seguinte:
I -os saldos decorrentes da aplicação do art. 59 , no prazo
de até dez anos, sendo três de carência, com pagamento mensal de juros, e sete- de amortização em parCelas niensais conse~
cutivas, vencendo a primeira no 379 mês a contar da liquidação
efetivada pelo mutuário;
II- os saldos decorrentes da aplicação do art. 3", no
prazo de até oito anos, em parcelas mensais consecutivas,
vencíveis a partir do trigésimo dia após a celebração do contrato de transferência; e
_ III- a parcela de vinte por cento de que trata o art.
9'?, no prazo de cinco anos, em parcelas mensais consecutivas,
vencendo-se a primeira no trigésimo dia após a liquidação
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da dívida pelo mutuário ou após a transferencia do finánciamento.

_ __ _

_

Art. 12. Os financiamentos CõtH:::edidos na forma dos
arts. 69 e 13 conservarão a classificação origiilãl (nçvos· OU
usados).
Art. 13. A instituiÇão financiadora- poderá, mediante
liquidação do saldo devedor existente e concessão de novo
finariCiainentõ~ áihpliar o valor financiado, utilizando como
garantia a hipoteca do respectivo imóvel, observado o disposto
nos arts. 79 e 11.
_
Art. 14. Será considerada, pata os efeitOS dos ã[ts·. 3~
e 5~', a data do contrato original do financiamento, ainda que
tenha ocorrido sob-rogação da dívida, desde que regular:
Art. 15. Para os contratos de financiame-nto com crónograma de desembolso parcelado, a data a ser considerada
para fins do disposto nos arts. 2~, 3o e ? é a da liberação
da última parcela.
Art. 16. Os valores expressos em número de VRF (art.
49) correspondentes aos· descontos absorvidos pelas instituições finártciadoras (arts. 3o:> e 5") serão considerados como
aplicação habitacional pelo prazo de um ano, reduzindo-se
em cinqüenta por cento após a expiração-desse prazo.
Art. 17. O reajustamento das prestações dos mutuários
enquadrados no Plano_de Equivalência Salarial por Categoria
Profissional (PES!CP) levará em consideração também o reajuste de salário concedido no próprio ·mês da celebração do
contrato, ainda que a título de antecipação salariaL
Art. 18. O § 1• do art. 3" da Lei n• 5.741'' sr_), de
21 de novembro de 1971, passa a vigorar com a _seguinte
redação:
"§ 19 A citação far-se-á n.a_pessoa do réu e de
seu cônjuge ou de seus representantes legais."

Art. 19. O art. 31 do Decreto,Lei n' 70''', de 21 de
novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 31. Vencida e não paga a dívida hipotecária, no todo ou em parte, o credor que houver preferido executá-la de acordo corn_es_te decreto-lei formalizará ao agente fiduciário a sólicilaç-ão de execução
da dívida, instruindo-a com os seguirl.tes documentos:
I - o título da dívida devidamente registrado;
II- a indicação discriminada do valor das prestações e encargos não pagos;
III - o demonstrativo do saldo_ devedor djsç,riminando as parcelas relativas a principal, juros, multa
e outros encargos contratuais e _legais; e
IV- cópia dos avisos _reclamando pagamento da
dívida, expedidos segundo instruções~ _regulamentares
relativas ao SFH.
§ r• Recebida a solicitação da execução cta dívida, o agente fiduciário, nos dez dias subseqüen~s, pro~
moverá a notificação do devedor, por intermédio de
Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-lhe o
prazo de vinte dias para a purgação da mora.
§ 2~ Quando o devedor se encontrar em lugar
incerto ou não sabido, o oficial certificará o _fato, cabendo, então, ao agente fiduciário promo\ier a notificação
por edital, publicado_ por três dias, pelá menos, ~m
um dos jornais de maior circulação local._ ou noutro
de comarca de fácil acesso, se no local não_bouver
imprensa diária."
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Art. 20. (Vetado).
Art. 21. Somente serão objeto de execução na_conforritidade dos procedimentos do Decreto-Lei n~ 70, de 21 de
novembro de 1%6, ou da Lei n9 5.741, de 1"' de dezembro
de 1971, os fin~lnd3nie~nt0s enl que se verificar atiaSo de pagamento de três ou mais prestações. _
__
Art. 22. D-art. 9~ do Decreto-Lei n" 2.164(3), de 19 de
setembro de 1984, passa a vigorar com a s_eguinte redação:
•· Art. 9'-' As prestações mensais dos contratos de
financiamento firmados no âmbito do SFH, vinculados
ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP) serão reajustadas no mês seguinte ao-em que ocorrer a data-base da categori§l profissio_nal
do mutuário utilizando-se__a variaÇão do Indice de Pre_ços ao .Consumidor (IPC) apurada nas respectivas da· tas-base.
§ 1o Nas datas-base o reajuste das prestações
c;:ontemplará também o percentual relativo ao ganho
real de salário.
§ 2~ As prestações relatiVas a contratos vinculados ao Plano de Equivalência Salarial Plena serão
reajustad~s no m~s seguinte ao dos_ reajustes salariais,
inclusive os de caráter automático, Complementar e
compensatórios, e as antecipações a qtialque·r títulO-.
§ 3~ -Fica assegurado ao mutuário o direito de,
a qualquer temPo. solicitar alteração da data-base, nos
casos de mudança de categoria profissional, sendo que
a nova situação prevalecerá a partir do reajuste anual
seguinte.
§ 4~' O reajuSte da prestação em função da pri~
meira data-base ou após o opção pelo PEsrcp· terá
como limite o índice de reajuste aplicado ao saldo devedor relativo ao período decorrido desde a data do evento até o mês do _reajuste a ser aplicado à prestação,
deduzidas as antecipações já repassadas às prestações.
§ 5"' A"Prestaçãõ-merisal não excederá- a relação
prestação/salário verificiida na data da assinatura do
contrato, podendo ser solicítada_a sua revisão a qualquer tempo.
§ 6" Não se aplica o disposto no § 59 às hipóteses
de redução de renda por mudança de emprego ou por
ali:eração na com:PosiÇào da renda familiar em- decorréncia da exclusão de um ou mais co-adquirentes, asse-_
gurado ao niutuário nesses casos O direito -à rei:t"ego-ciação da dívida junto ao agentç_finãnceiro, _-Visando
a restabelecer o comprometimento iiiicial da renda.
§ 79 Sempre que em virtude da aplicação do PES
a prestação for reajustada em percentagem inferior ao
da variação integral do IPC aCrescida do índice relativo
ao ganho real de salário, a diferença será incorporada
em futuros reajustes de prestações até o liniite de que
trata o § 5?
§ 89 Os mutuários cujos contratos, firmados até
28 de fevereiro de 1986, ainda não assegurem o direito_
de reajustamento das prestações pelo PES/CP. poderão
optar por este plano no mês s._eguinte ao do reajuste
contratual da prestaçr.lo.
§ 9' No caso de opção (§ 8'), o mutuário não
terá direito a cobertura pelo Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS) de eventual.saldo devedor residual ao final do contrato, o qual deverá ser
renegociado com o agente financeiro."
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As importâncias eventualmente cobr3das a

mais dos mutuários deverão ser ressarcidas devidamente corrigidas pelos índices de atualização dos depósitos de poupança,
em espécie ou através de red-uÇão nas pi-estações vincendas
imediatamente subseqüentes.
_

Art. 24. O Bancu- Céntral do Brasil baixará as instruções necessárias à aplicação desta lei.
Art. 25. _ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
_ .
BrasOia, 14 de março de 1990; 169-:> da Independência
e 102' da República. - JOSÉ SARNEY - Mailson Ferreira
da Nóbrega.

LEI N' 8.100, DE 5 DEDEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o reajuste das prestações pactuadas
nos contratos de financiamento firmados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, vinculados ao Plano
de Equivalência Salarial e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República- adotc:>u a .Medida Provisória n" 260, de 1990, que o Congresso Nacíonal
aprovou, e· eu, Nelson Carneiro, Presidente do S"enadõ Fede:
ral, para os efeit6s- do disposto no patágrafo__úriico do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte_l_ei: __
Art. 1~> As prestações mensais pactuadas nos contratos
de financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH), vinculados ao Plano de Equivalência
Salarial por Categoria Profissional (PES/CP), serão reajustadas em função da data-base para a respectiva revisão salarial,
mediante a aplicação do percentual que r_esultar:
..
I - da variação·: até fevereiro de 1990, do Índice de Pre·
ços ao ConSumidor - IPC, e, a partir de mafÇo de 1990,
o valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional- BTN;
II- do acréscimo de percentual relativo ao ganhO real
de salário.
§ P No caso de contratos enquadrados na_modalidad_e
plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de julho de 1990,
o reajuSte mensal das respectivas prestações, com base no
percentual de variação do valor nominal do BTN.
§ 2"' _Do percentual de que trã:ia o caput deste artigo
será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3<? É facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no caput e § 1~' dest_e artigo,
o índice de aumento salarial da categoria profissional que
for antecipadamente conhecido.
Art. -2o Ao mutuário~ CUjo aumento salarial for inferior
à variação dos percentuais referidos n9 caput e § 19 do artigo
anterior; fica asSegUrãdo o I-eajuste das prestações mensais
em ·percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial,
desde que efetuem a devida comprovação pera-nte o agente
financeiro.
Art. 39 O Fundo de Compensação daS-Variações s·alariais (FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente
por mutuário ao final do contrato, inclusive os já firmados
no âmbito do SFH.
§ 1~ No caso de mutuário que tenha contribuído para
o FCVS. em mais de um financiamento, desde que não sejam
. referentes a imóveis na mesma localidade, fica _assegurada
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a cobertura do Fundo, a qualquer tempo, somente para quitações efetuadas na forma estabelecida no caput do art. 5' da
Lei n~ 8.004, de 14 de março de 1990.
§ 2" Ocorrendo a hipótese de um mutuário figurar como
cc-devedor em contrato celebrado anteriormente, não será
considerado como tendo mais de um financiamento.
§ 3o Para assegurar o cumprimento do disposto neSte
artigo, fica o Banco Central do Br<;~.sil autorizado a coordenar
_a implementação de um cadastro nacional de mutuários do
Sistema Financeiro de Habitação que -será constituído, mantido e administrado pelas instituições do mesmo sistema.
Art. 4·' O Banco Central do Brasil expediní as instruções necessárias à aplicação desta lei, inclusive aquelas relativas ao reajuste de prestações. de financiamentos firmados no
âmbito do SFH.
Art. 5'' As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n'" 191, de 6 de junho de 1990, 196. de 30 de
junho de 1990, 202. de 1"' de agosto de 1990. 217. de 31
de agosto de 1~90, e 239, de 2 de outubro de 1990, serão
disciplinadas pelo Congresso Nacional,nos termos do~disposto
no parágrafo único do art. 62 da Cõ~stituição. . .
_
Art. 6·' Es.ta lei entra cm vigor na data de wa puhlicação.
Art. 7·' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1990, 169·' tia Independência e 102" da República. -Nelson Carneiro.
LEI N" 4.380. DE 21 DE AGOSTO .DE 1964
Partes mantidas pelo Congresso Nacional, após veto
presidencial, do projeto que se transformou na Lei nn
4.380 de 21 de agosto de 1964 que institui a correção
monetária nos contratos imobiliários de interesse social,
o sistema financeiro para aquisição de casa própria,
cria o Banco Nacional de Habitação (BNH), as sociedades de crédito imobiliário, as letras imobiliárias, o
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e dá outras
providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional manteve e eu promulgo, nos termos do§ 3''. do art. 70, da Constituição Federal,
a seguinte lei:
Art. 51. ........................................................... .
· · · · · ·-\/ :.:.:._· ~ c~-~~t·r~~Çã~ ·d~· moradia. p~·~~- ;·p~;pula~·ão ruraL
Art. 5"' ............... ····
· ··· ·· ··· · · ··•·
§ 6'·' Os servidores da atual Fundação da Casa Popular
serão aproveitados no Serviço Nacional de Habitação e Urhanismo ou em outros serviçoS de igual regime.
Brasnia, 29 de setembro de 1964; 143" da Independência
e 7_6° ~a Repúhlica. -H. Castello Branco.

LEI N"' 4.381. DE 24 DE AGOSTO DE 1964
Autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), para
ocorrer às despesas com a desapropriação da área da
bacia hidrelétrica do Açude público, Orós, no Estado
do Ceará, e dá outras providências .
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O Presidente da R~púhlica.
Faço saber que o Congresso Nacional decrc_ta e eu sanciono a seguinte lei:
_
-_____ -~
.-_
Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir. pt::Io
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. autarquia
vinculada ao Ministério da Viação c Oh r as· Públicas; o crédito
especial de Cr$4.000.000.000,00 (quatro' bilhões de ctuzeiros).
DECRETO-LEI N:' 19, DE 30 DE f\GOSTO DE 1966
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que hajam neles permanecido por prazo superior a 180 (cento
. . .
e ointcnta) .dias.
_.-...~Art. 3o E::.tc deç..r_ç_to.-lci ~otr.!'1.rá ~91. vi,gor na data de
sua publicação, revogadas as disposiç6cs cm contrário.
Brasilia, 30 de agosto de_ 1966; 145" da Independencia
c 78'' da Repúhlica. - H. CASTELLO BRANCO - Carlos
Medeiros Silva- Octavio Bulhões - Roberto Carilpos.
DECRETO-LEI N" 20
DE 14 DE SETEMBRO DE 191>6

Obriga a adoção da clâusula de correção monetária
na.<t operações do Sistema Financeiro da Habitação e
dâ outras prov'idêndas.

Introduz modificações na Lei n~ 5.107, de l3 de
setembro de 1966~ que cria o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá oUtras Pi-0\·i~~ricias.
O Presidente da Repühlica, usando ·da atribuição ljUL'
O Presidente da República, no· uso das atribuições conslhe é conferida pelo are 30-do Ato Institllcionar riii.mero·-:2, ·
tantes do artigo 30 do Ato Institucional n" 2, e
de 27 de outubro de 1965, c
·
Considerando que, na tramitação legislativa do Projeto
ConSiderando que o ·citado artigO_ d?_ Ato Institucional
de Lei de que resultou a criação do Fundo de Garantia do
n~:! lhe confere competência para expetlir 'ctt!cretõ::-,-léh, ::iol)rc
Tempo de Serviço. o implemCrüo- do prazo estabdeéido no
matéria de segurança nacional;
art. s~, § 3~. do Ato Instituci6narn''2, ohstou que a participaçüo
Considerando que. o prohlt.!'ma da COrreção monetária
do Poder Legislativo se verificasse de modo mais amplo:
apli~1.da às operaçócs habitacionais. afiilgri à ni.aioria da popuConsid_erando, ~if!da, que. sem prejuízo da celeridade
lação nacional;
·' ·
Considerando que, dada a diversidade de critérios preco- _com _gu<;!__ o Podc_r Exccutiv_~ d_es~jou assegurar aos trabalha~
dores a garantia real c efetiva de seu tempo de ::-,erviço, essas
nizados pelas leis que regem a matCria, a. sua aplicaç<io tem
conquistas podem ser aperfeiçoadas através da inclusão da~
gerado dúvidas c incerteZas sobre ponto de suma importáncia
iniciativas oriundas da tramitação legislativa~
na vida das classes menOs favorecidas, o'yue pode acarretar
Considerando, finalmentc,'que. a conjugaÇão dessas mcintranqüilidadc social;
di~as, propostas p~los Pod_eres Executivo e Legislativo. têm
Considerando que, dada a finalid~qe_ emincntt!fl).entt!" soa finalidade prccipua de conduzir à paz social. insepanível.
cial do Banco Naciorial da Habitação, dc\'Ç lhe. ser conçcdida
esta, da própria segurança nacional, decreta:
maior à.utonüiriiri ·p·ara regulamentar 'os·' diversos Critérios a
Art. 1·• Os arts. 1" a 5' e 8'' da Lei n" 5.107. de 13 de
serem adotados na aplicaÇão da corrcçã.O Monetáría naS Operasetembro de 1966, passam a vigorar c;om as seguint.es alt~·rações habitacionaiS:;
çÇ)cs:
· ·
·
·
·
Cohsiderando a nectssidade de serem uniformizados os
"Art.
1"
..............
.
índices que refletem a depreciação monetária adotando-se ·
......... ' .... ' . ' . ' ' .. ' ... ' ...... .. ,., .... ·····
como pa-drão os fixados pelo Conselho Nacional dt:" Economia
mas também a conveniência de serem admitidos critérios e
condições de aplicação da correçáo com maior -flcxihi.lidade~
Cbnsiderando a argéncia de. promulgação de norma legal
' 2"
que ponha fim ao estado de incerteza decorrente das dúvidas
§ 3'-'
e fatos acima referidos, c_ que desta forma restitua a tranqüilidadc social a que ~Stá iitdiscutivclmCntC.ligada a segurança
nacional, decreta:
§ 4" O empregado que optar pelo regime desta lei, denArt. 1'' Em todas as operações dO ·sistema- FülanceirO
tro do prazo·cstabdecido no §·l-'e que não tenha movimentado
de Habitação deverá ser adotada cláusut~ de correção ri1one- a sUa conta vinculada, poderá retratar-se desde que .ó faça
tária. de acordo com os índices de correçâb monetária fixados
no prazo de 365 dias a contar da opçéio, mcdiant~ declaração
pelo Conselho Nacional de Economia. pàia t.orrcçáo.do. valor
homologada pela Justiça do Trabalho. não se computandt)
das obrigações re.ajust~vcisdo Tesouro Nh.Cional, e cuja aplicapara efeito de contagem do tempo de serviço o pertodo comção obedecerá a in:-,truçõcs do Banco Nacional da Habitação.
preendido entre a opção c a retratação.
§ 1" O reajustamento das prestaç·ões. poderá ser fdto
.§ 5" Não poderá retratar-se da opção exercida o cmprecom base no salário rriíriimo, no tasode opcraçôcs que tenham
ga~q que transácionar·com o c·mprcgador o direit'o a: indenipor objeto imóveiS 'residenciais de _valor unitário inferior a
zação corre~-pondentc ao tempo de serviço anterior ·à opção.
(75) setenta e cinco salários mínimos e se ·destinarem a atender
§ 6" Na hipótese da retratação, o valor da contá \dncuàs necessidades habitacionais de famíliaS Oc baixa renJa.
lada do empregado relativo ao período da opção será tr~thsfe
§ zo O Banco Nacional de Habita'çao, h~m Como ns
rido para a conta vinculada da empresa e individualizàda nos
demais órgãos inwgrantes do Sistema Fioanceiro de Habitatermos do art. 2". ''
ção, poderão financiar ou descontar as operações de compra
"'Art. 2~ Para os fins previstos nesta lei todas aSCmpree venda, promessa de venda, ccssã.o, promessa de cessão,
sas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CL T).ficam
empréstimo, financiamento c COnstrução. de habitação·-para
obrigadas a depositar, até o dia 30 (trinta) de cada mês, em
pagamento a prazo, quando os créditos de-las reSultantes forem
cqnta bancária vinculada, imponância correspo11:9cntt; ..~. gc;c
corrigidos monetariamente de açorda corrr o art. I'' deste de:(oito por cento) da remuneração paga no mês anterior, a
creto-lei.
cada empregado, optante ou não: excluídas as parcela·:; -não
ArL za Os órgão·s integrantes do Sistcmá FinanceirO
-·
mericionadas noS arts. 457 c 45R da. CLT.
de Habitação poderão pagar correção monetária aos depósitos
.

.

.

.
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a) aplicação de capital em atividade comercial, industrial
ou agropecuária, em que se haja_estabciecido individualmente
~
ou em sociedade;
b) aquisição de_ moradia própria nos termos do.ârÍ. lÜ
desta lei;
c) necessidade grave _e premente, Pessoal ou -famili-ar;
d) aquisição de _equipamento destinado a atividade de
ao empregado não optante."
natureza autônoma;
"Art. 3" Os depósitos cfciuados de acofdo com o artigo
e) por motivo de_cas_aÍnento do eirlpr~gado.dO seXõ fe~li
2~ são sujeitos à corre·ção monetária na forma· c pdos critt!rios
nino."
adotados pelo Sistema FinanceirO de Habitação e capitalizarão
-Art. 2'' Fica incluído na Lei n" 5~ 107, de 13 de seteffihro
juros segundo o disposto no art. 4".
§ 1n A corrcção monctári'a e ã. c'ajJhãliiãÇã-oOoSJúros · de 1966, o seguinte artigo, rcnumerados, onde couber, os
correrão à ·conta do Fundo a que ·se refere o artigo 11.
· dispositivos conseqüentes:
1
§ 2" O inontan'te das COn-tas Vinctilãdas decorrentes des"Art, 17. Os contr~tos de trab.~ll}o qy.e _contarem mais
ta lei é garantido pelo Governo Federal, podendo o Banco · de 10 (de~) anos, na ?~t_a" da pu~l.icação de~ta lei, poderão
ser resCindidos a qualquer tempo. por livre acordo entre as
Centrai da República do Brasil instituir seguro especial para
partes. E, na ocorrência desta hipótese, o empregado receb_erá
esse fim."
dir.ct.amen_te_ do empregador, a importância qué convencionar
"Art. 4''
·
como jndenização.
-- § 1~ Se o .empregado for optante poderá movimentar
I - ······•·············-···~·~····················-··················.
livremente a conta vinculada depositada a partir da data da
opção.
II- ···········'-········'·····-·-········•·······•·····"·······'····
.. -· -· ......·.-~ ..... ' -~-.. -.... -.~·....-.•....... _:...,_, ... ;
·- ...... .

Parágrafo único. As contas bancârias_ vinculadas a que
se refere este artigo serão abertas em establ:!'lccimcnto bancário
escolhido pelo empregador, dentre os para tanto autorizado!'
pelo Banco Central da República do· Brasil, em nome do
empregado que houver optado pelo regime desta lei, ou em
nome da empresa, mas cm conta indi ...'idualizada, com relação

.........

III ---···········•·······················•·•···•--···-···-------o o o<'

O O ..~ O •

LO

o.oo o o o o " ' o_. • • •><<,ooÚo~• • • • ••-•-"--'"" •• • •

"''<' •

._.~Lo.<"---·-·~~---

•

IV- ············•·········•·-······················----············...
§ !"
a) ····················--···················--···-·---~-.......... .

b) se decorrente de dispensa sem justa causa, ou de térmi·
no de contrato previsto no parágrafo único do art. 443 da
Consolidação das Leis do Trabalho, ou de cessação de atividades de empresa, ou força maior, ou ainda de culpa recípmca
a capitalização de juros prosseguirá sem qúa.lqucr solução
de continuidade;
c) ··············----···-······················· ····---~~-----

·~Art. 5"' . Verificando-se a mudança de empresa, a conta
vinculada será transferida para estabelecimento bancário de
escolha do novo empregador, obedecido o disposto no parágrafo único do art. 2"."
"Art. 89 ............... ~~--·--·················v-·······-···
I~ No caso de rescisão s_em justa causa, pela empresa.
comprovada pelo depósito a que se refere o art._6'', ou por
declaração da empresa, ou reconhecida pela Justiça do Trabalho no de rescisão comjustacaosa pelo empregado, nos termos
do art. 483, da CLT, e nos casos. de cessação de ati vida de
da empresa, de término de contrato de trabalho de tempo
estipulado, ou de aposentadoria concedida pela previdência
social, a co·nta poderá ser livremente movimentada.
II- No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá ser
utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência do Siitdicato
da categoria do empregado, ou na falta deste com a _do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social
(MTPS), nas seguintes situações, devidamente comprovadas:

..

MEDUlA P~OV!SÓRIA N• 318,
DE 24 DE ABRIL DE 1993
_ .Define o Plano de Equivalência Salarial para reajus(e das mensalidades de financiamentos para ã.quisição
...,de ~sa própria no âmbito do Sistéma Financeiro de
Habitação, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62, da Constituição, ado ta a seguinte_ Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1'·' Os contratos de financiamento habitacional vinculados ao Plano de Equivalência Salarial - PES. de que
trata est.a Medida Provisória, estabelecerão o percentual máxi·
mo da renda do mutuário destinado ao pagamento das mensalidades.
Parágrafo único. Q percentual máximo referido neste artigo, correspondente à relação entre o_ valor de cada_ mensalidade e a renda bruta do mutuário no mês imediatamente
anterior, não poderá ser superior a 35%.
Art. 2~' O cálculo da mensalidade inicial do financiamento, inch,1stve o c_óritputo dos juros do seguro, do ÇOe_fi~
ciente de EquiparaçàO SaJarfaf"- CES e das _demãis taxas,
observará as normas vigentes para as operações do Sistema
Financeiro de Habitação.
·
Art. 3o O reajuste das mensalidadés terá por base os
índices _de atualização dos depósitos de poupança, mas a aplicação destes índices não poderá resultar em percentual superior ao percentual máximo de comprometimento da renda
do mutuário estabelecido no contrato.
§ 1" Sempre que o valor da mensalidade resultar cm
comprometimento da renda do mutuário em percentual superior ao máximõ estabelecido-no contrato, a instituição financiadora, a pedido do mutuário, -procederá à revisão do cálculo
para restabelecer referido percentual máximo.
§ 2~ As diferenças apuradas nas revisões serão atualizadas com ba~e nos_ índi_ces contratualmente definidos para
reajuste do saldo devedor e compensadas nas mensalidades
subseqüentes.
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§' · 3'-" Não se aplica· o disposto no § 1" às situações. de
reduç'ã()de-trenda por mudança ·cte emprego ou por alteração
na compo~ção da renda familiar, em decorrêncía da exclusão
de um ou mais cowadquirentes.
§ 49 Nas situações de que trata o· parágrafo ·anterior. ·
fica assegurado ao mutuário o direito- de ·renegociar o- saldo
devedor,' visando restabelecer o percentual máXimo esiãbe~
lecido no contrato.
._
·
.
-§ 59 Ao mutuário que.- tenha requerido á-i_iíStltUiçãõ·fi~-
nanciadora a-revisão das mensalidade~,.corn a necessária jUntada das ·comprovações das varjações sãlari"áis, nâo·serãTmputada qualquer penalidade após decorridos sessenta dias. da .
protocolização do requerimento sem respóst~ elucidativa~ Art. 4.,.. Durante todo 9 curso do çqJltrato.a iRstjtUiçáó'
credora manterá demonstrativo da evo_lução do fín?Iidarriento~ discriminando o valor da,s quotas mensaiS -de arriqrtização efethiaménte pagas pelo mutuário, bem como as quotas- men~
sais de a:mortização-calculadas em valor suficit!Qtc para ã extinção da dívida no prazo originalmente contrataclo. . __ .
Parágrafo únicG.- EVéflluais difereriçás entre _o valor das .
quotas mensais de arriúrtizaÇão- referida~ _neste artigo_serão.
apuradas a cada doze· meses, procedendo-se, se necessário-,
ao recálculó das condições do financiamento. observados os.
seguiriteS .critérios e procedimentos:_
._ _ _
a) verificada insuficiência de amortização, a me!'lsalid3.de ,
será recalculada com base no saldo devedor atualizado. man·
tida· a taxa de juros_e demais encargos cOotratualmenÚ: _estabelecidos, aplicando-se o CES v_igehte ri<?- ~Ómento_~o recá!Culo
e dilatando-se O- prazo·,.se neçessário para ·o restabefêdiTiento
do percentual máximo- contratualmente e_stipulado, observado
o prazo- máximo aplicável ao contrato; ... ___ ~
. -b) -se; não obstante o recálculo _com-dilatação do prazo,·_
a quota Ue amortiza-ção da nova mensalidade se mantiYer
em nível ,inferiór' à necessária para a ·extinção -da dívida. no
novo prazo, a diferença entre o mont~ntc necessário para
a extinção da dívida e o montante efetivamente pago pelo
mutuário a partir do primeiro mês do último recálculo ·será
paga até o final do contrato~ alternativamente:
L por pagamento efetivado diretamente __pclo mutuário;
2. por seguro especialmente contratado pelo mutuário
para· esse fim, ra:cultaitdo-se ao agente financeiro a adminis~
tração _de seguro próprio, relativo ãs resp-ectivas operações··
de financiamento habitacional.
_\·,
. -Art. .s~ Os saldos devedores dos _fi:Q.ancianientos de que
trata esta Medida Provisória terão sua·-ex-pressão monêtária
corrigida mensalmente com base nos índices de atualização
dos depósitos de poupança.
Att. 6° Ficam dispensadas de regíStro, _averbação ou
arquiVamento no Registro de Imóveis e!nóRegistró Oe-Títulos
e DocUmentos as: a.Ite'rações ctmtratuaís decorrentes da aplicação desta Medida Provisória."
· · .:,';.·- - ·c é
·
Árt. 7~ Esta Medida- ProviSória ehfr-a em vigoi ila data
de sua publicação.
·
. --·,-,

Junho de 1993

Art. 8ç Revogam-se as disposições em contrário relativas· à indexação dos saldos devedores e ao reajuste d<!-s mensalidades dos fina_nçiame:ntos de que trata esta MediQa Provisória,
especialment~ ;1quelas ~onstantes da ·Lei n·" "4.3-Sü. de 21 de
agosto de 1964, do Decreto-lei n·• 19, 'de 30 de agosto de
1966, do Decreto-Lei n" ~164. de 19 de setembro de 1984,
da -Lei n' 8.004. de 14 de março de 1990, e da Lei n" R.IOO.
de 5 de dezembro de 1990.
·
Brasília, 24 de abril de 1993; 172" da Independência e
105' da República. .

-

'•

-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _ De acordo com
as indicações das Lideranç·as, fica assim constituída a_ Comissão
Mis.ta incumbida -de emitir parecer- sobre a matéria..
- -. _,
.-.
' ' ..,.---,_,_

.

.

~

''sêNADqREs
Tifulares

Suplenies
PMDB
Ruy Bacelar ·
Cid Sabóil> _de Carvalho .

Wilson Martins
José Fogaça
PFL
Raimundo Lira

Álvaro Pacheco

PSDB.
Almir Gabriel

EvaBlay.

PTB
Jonas Pinheiro

Marluce Pinto

PDC
Gerson Camilla

Moisés AI;Jrão

PRN
J únia Marise

TitUlares
Félix Mendonça
PaesLandim

_Ney Maranhão

DEPUTAPOS
Suplentes
BLOCO
José Reilliiido
Ciro Nogueira

PMDB
José.Augpsto Curvo

Luí~ Ro1:>erf:o PoD.te

PDS
Armando Pinheiro

Prísco Viana

PDT
Élio Dali a- Vecchia

Benedito Figueiredo

PSúB
Antônio Faleiros

F!áVioArns
PL

Ricar~o

Corrêa

AyresdaCunha

n•

De acordo com a R.;.oiução
I, de l989~cN; fiea
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 31/5 _ Desigpsção da Comissão Mista;
Dia' I •t6 _:Instalação da Comissão Mista.
Até 1°/6 __ Prazo para recibimento de ernend3s~- Prazo para a
Comissão Mista emítir o parecer sobre a admissibílidade.
Até 1116 Prazo final da Comissão Mista.
Até 26/6 Prazo no Congresso Nacional.

=

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_ Sobre a mesa,
mensagem que .será lida pelo Sr. 1° _Secretário.
É lida a seguinte
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de saúde -como enfermeiras, dentistas, psicólogos_e assistentes sociais.- também fumam, contribuindo com_o_ I)lO_P-~~o
de comportamento noc!_vo -~j;aúde. P9f_ issÕ, re-solv.e_u-,- para
comemorar esta data, lançar uma. campanha no âmbito do
a_te;:ndime!ltO médico-hospitalar, com a'questão: "Doutor, o
~·N'
d~ 1990, do Se~ador'Marco Maciel, senhor ainda fuma?" .
. Nessa campanha; se instrui o médiCO aparticipar ào aconsolicítando que o Senado· Fede"ral envie ao Governo
dos Estados Unido_s Mexicanos votos de congratulações selhamento a seus pacientes, incluindo a abordagem do_ tabagismo na formulação do diagnósticq e. no tratamento, que
pelo iníciO de discussões objetivando_o restabelecimeninclui a tentativa de .se deixar de· fumar;_ especialmente às
to das relações diplomáticas com o Vaticano, rompidas
gestantes, às quais o Ministério conclama: ''Mãe, Dão fume
desde 1917, e pela troca de representante~ pessoais;,
durante a gravidez".
__ .-.'~ N• ·318, de 1990, do Senh.or Humberto Lucena,.
Sr. Presidente, S:r;s. Senadores~ neste_ dia 31 de._tn._aio de
solicitando .seja consignado_ em Ata um voto.de censura
1993 milhares de organizações-que_se. mobilizaram na luta
à inv-asão do Kwait por forças militares do Iraque; e
contra o flagelo do tabagismo, no mundo inteiro, estarão pro-·
- N'i' 624, de 1992, do Senador Ronan Tito, que movendo palestras, campanhas, distribuição de folhetos_ e_carsolicíta a convqcaç~q ~9 MinistrO de Estado das Minas tazes~ bem como transmitindo, pelos diversos meios de divule Energia parã prestãr, perante o Plenário- desta Casa,' gação, o alerta sobre· os terríveis malefíCios do fumo,.e o.
infoimações atinentes ao Acordo de compra de gás apelo para que as pessoas deixem. de fumar, em benefício
da Bolívia.
próprio e da comunidade como um todo, pois o fumo adoece,
O SR. PRESÚ:nÚ<i'É (Chàgas Rodrigues) - Há.oradores
polui, do ventre materno ao meio ambiente, mata dá. um~
,
___
_
·~
---- ---,
. prejufzo fantástico ao País, minarido, a saúde e diziO!J!rido .·
inscritos.
Concedo a pala:v:ra aó·nobre Se~~dor_Ronaldo Aragão.
preinaturamente parte considerável da população. Além .disso,
S. Ex• não se encontra presente.
tudo, onera·a Previdêncüi Social e os-seryiços de assistência
Concedo apalavrá ao nobre Senador Wilson Martins.
médiCo~ hOspitalar. Retira, também, da :agricultura- na· proS. Ex~ não se encontra presente.dução·de grãos-, e da indústiia ~na produção de alimentos
Concedo a palavra· ao nobre Senador Louriv_al Baptista.
-.uma fatia importante dos investimentos que ali poderiam
s~r altemativamente·aplicados.
,
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (PFL- SE- Pronuncia
Finalmente, além da ilusão, que desaparece como a próo seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sen~_do!~-· _!!oje,
pria fumaça, o fumo· causa todos os_ males- que lhe têm sido
dia 31 de maio, em .todos os continentes, a Orgamzação Munatribuídos e nenhum benefício, nem ao homem ou à mulher,
diàl de Saúde, organismo· da ONU, realiza programação _e
muito rilenos ao País .. O seu hábito, roubado da.pajelanç3.
campanha contra o tabagismo, convocando todos os Ã!Jma_':ltes
indígena da América: inicialmente condenado pela igreja, foi
a uma· abstinência de 24 tu;>ras seJ!l: (umar, porque hOJe é
vendido ao mundo, para sua própria infelicidade; um vício
o Dia Mundial sem TabaC:o, comemorãdo todos os anos nesta
de 500 anos_, que já fez c ainda fará, se providências urgentes
data.
~
~
~ ". _ ~ ' ·
não. forem tomadas, .milhões de vítimas.
Na Bahia, o Professor José Silveira," Pioneiro no Brasil
A nossa esperança, Sr. Presidente, é que os jovens-que
da campanha contra o fumo, quando emitiu, coma-particirepresentam o nosS0 futuro estão se afastando d~sse·.vício
pa-ção de váriõs niédicoS .do País - ~minentes professores
peniei"so, hoje temeroso e deselegante, e.são ele.s que aconse--- a memorável "Cai'ta -de Salvador''. em março de 1978,
lham seus pais a deixarem de fumar.
em'entrevista a_o jornaÍ A Tarde, comenta que o fumo mata
Final~zando, _desta tribuna do Senádo da República, que10 brasileiros por hora e que cm cada 7 mortes no País, urna
ro me associar com a Organização Mundial de .Saúde, com
é causada pelo fumo:
o Ministério da Saúde e todas as instituições, entidades e
pessoas que se incorporaram e se incorporarão ainda mais
Refletiu também, o ilustre professor, que na Suécia ficou
nesta luta meritória, em benefício de_ nossos semelhantes e
provado que todos os lucr_os provenientes dos impostos sobre
da hum-anidade.
os derivados_ do fumo não_cobriam absolutamente as despesas
com tratamento dos fumantes; e lembrou que na França uma
Sr. Presidente, peçq a transcrição, Juntamente c_om~-éste
meu pronunciamento,-dos seguintes panfletOS distribuídos pelei proibiu que os carros de Fórmula 1 corressem c,om prOpalo Ministério da SaúQe., por intermédio dó Instituto_Naciónal
gandas de marcas de cigarro. ·comentou também alguns resuldo Câncer: "A Abordagem do Paciente;''; -..0 que -é preciso
tados das campanhas de nível mundial, como, por exemplo,
saber sobre O tabagÍSD].O"; "Oportunidade para Q- clínico falar
nos EsfadOs Unidos, onde 40 i:nilhões de pessoas deixaram
.
sqJm;_ fumar com selÍs_2~.fie:ntes"; e_ os s_~guintes artigos publide fu'rirár', e na Inglaterra mais de 10 milhões.
cados na imprensa: "Veneno no fumo", autoria de Joset Men~
Como resultado dessa consciéncia mundial contra o fUnl.O,
dança, Jornal da Cidade, Aracaju - Sergipe, edição de
no Brasi,l- onde cerca de 30% da população adulta é viciada
28/05/93; "Esqueça o cigarro e comemdre_ amanhã o "Dia
-,verifica--se que a mocidade está deixando de fumar.
O Ministério da SaUde, por intermédio do .IJ?.Stituto N~c!o- _ Mundial sem Fumo", autori"a de José Augusto Berbet, ATar~
de, Salvador- Bahi-:t.._ edição-de 30/05/93'_; e "Fumo e câncer:
nal do Câncer, Divisão de EduCação, está preocupado com
amigos íntimos", autoria de Everton Marques Santos, Correioo fato de que entre as 100 mil pessoas que morrem-anualmente
Braziliense, edição d~ 31/05/93, e "Diga nãO ao cigarrO", pUbliem conseqüência do tabagismos, parte signific::aq.va dess~ concado no Jornal da Cómunidade, de 30/05/93.
tingente" nurica foi aconselhada por seu médicO a deixar de
I
fumar, pois 25% dos médicos brasileiros ainda fumam, incluDOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
sive durante as consultas; e 40% dos demais profissiona:i~ .
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência, ·se náo houver objcção do Plenário, declara prejudicados, nos' te:r:ritOs !egimentais, por tere·m perdido a oportUnidade de ser s'uQD;tetidos à delibera~ào do Plenáriõ~-obs Requerimentos;'
'
·!
•
• •
'
_! ·
'

ió4,'

e
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AABORDAGEM DO PACIENTE
..

..

A- 'IJDE SEU PACIENTE A DEIXAR DE FUMAR
Todos os profissionais da saúde devem ser convencidos da que podem
atuar no conirole do tabagismo.

Alguns pa""oslnlclals;

I Porgunto 1 to<lol ol pael1111181 ••

0101 fumam

I

..

O Documente oe fumantes e oa nAo- fumantes nas fichas de atendimento.
O Parabenize os que detxaram o fumo.

O Parabenize os que nAo fumam.

I

Acollsolht a to<los oalumlntaa P""' que deixem defumar

1

O Mostre alguns benetfclo_l obtidos ao p81tU' de fumar.

O Dê uma mensagem ftrme e simples de nAo fumar, tal como:
• estou ciente de seu vrcto. Cevo enfattzat que voe.\ deve abaridoná-io•. ·
o Repita aua recomendação quando 08 fumantes derem desculpas por não terem

parado doi1Jmar. Nunca discuta suaa dasculpas, nem as aceite.

1• Propare o• tumantoe para que abandonem o vicio da tumar 1
o Peça piiH1 que esoolham uma dilA carta para deixar dei1Jmar,
denlro das próximas qualro oómanllll. Solicite soe que nAo OlltAo
prontot a fttt6-lo, que pantOm ooriamonto oobrê as rmoe para
abllndlonor o 11Jmo, durantt a próxima semana.
Um• - H<lolhld• a dalt dt detxtr de lllmtr,
o Sugira que elea procurem:
a. lazér alguma coisa no lugor do fumar;
b. escolher oi1Uaç608 ~uadas para a terllátlva;
o. reunir seus~ para dAIXN do11Jm!lt.
O Olga-lhtl que lrAo é><l*ln'lentlt llntMial d..eograci4v81s pot
duM a ~ualro tOmanu dopoil do doixar doi1Jmor.
O Oloroçe lnlormaçõeiloobro os pragrtmM locala do eossaçAo de_ 11Jmar.
o Diga 1 eleil qut voc&l!ê!A lnlereiloadO em llber oomo MlAo 110 tOnUndo.

I" Aeóil\plílhUtu PICJtllfj I
o Mo!ltr& a ol6 AUA preooupaçAo.
o Fale rapldamonto oobrli ó II<IU violo de fumat na próxima oonsuHa.

O Trabalhe em oonjunto oom outros profllàlonall de Uúdt envolvidos oom os paclentos.

~~

lnsi!Mo Nacional de Célncet
Pro·Onco • Olvlldo de Educaç!lo

(IJ

li~ ... ~~ Ola Mundial sem Tabaco 1993
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=> que é preciso saber sobre

tabagismo
Fr ... -r,.,ntement&, os pi'Oflsslonals de saúde sentem-se desprepamdos para atuar no

Cfl•'''''*8 do tabagismo. Segue-9e a programação de um curso para motivar e fornecer
cor·' ··cimente, devendcrae adaptá-lo às sltuaçOOs regionais

.

IPrw.vêilij@\;l!í.CPI«!!J!II9J

G t,lqtória do uso do tabaco CJ consumo do tabaco no mundo e no Brasil com ênfase no

St;ll 11stado

e

prevalência do uso do tabaco no pais, região e e~~o

I !!í&N9M!lí j;í!AI,IDEJ
o

""nstltulnt.. do tabaco o produtos locais o danos à saúde da poluição ambiental e
•olrl•rnlologla e relatos nacionais da morbldade o mortalidade estimada/projeção futura
r!' /llQrtaJidade e custos econOmlcoa

!""'..~"'.
""."'q'"'iJÇ"'
. @r;
.. "'·.~""·
. . "".."'
.....""'Jíi""
•. ,""FO"'j'"'i.AM=.I
o

ftslologla e psicologia da adloção
• promoc;Ao e propaganda

e mulheres e c:rlanças( lnftuênclo dos pais o colegas)

e

~

proposta da publicidade
e Identificando mercados
o populações eopeclals: juventude,
étnfoa&, mulheroo, trabalhadores em geral e
eventos promocionais: esportoo e eventos cullurata e dlstrl bulção do amostra grátis

l):;.a·~·QQtNW#§~:-ç::·,J
a Indústria do tobsoo: taxas do beneficias, preços. Impostos e ootratêglas da Indústria
do tabtlco Incluindo lobby, dlvératncaçAo, stc

e

~0~o;~~~~~!!do~tar)~o~taa~d~e

prcdutos~d~o~~~~~~

ll<fvertêncilll nos
preços; prolblçAo d& venda a monoretl;rêgulamentaçAo do fumar em locais pút1llco'9/
emblentM foohadOllllvroo da fumaça do tabaco; outras legislações (ãóguronça contra
lnctlndlos. Protsção lls c:rlanças , protação aos lncapllcltado9); reforço do leis já existentes.
o moneagene de ..údl p<>IIIIVU: mon91lgena oornbalt!ndo a propaganda o o uso do
tabaco; envolvimento do poa8081 auXIliAr; tratamentoS de comportamento: terapia do grupo,
acordos; modlftcaçAo do comportamento, eç6etlenfocandõ aa lnftutlncloe aóclo-culturala;
tratamento& fllrm&O<ll6gl001.
e na llll di aula (tduoaçio ..collt bUICI): o papel dos proftaalonals de saúde naa
esooras.
e na comunidade: oomunlcaçAo do maasa • Instituições de comunicação de mossa/
agências da propaganda; campanhas do oetvlço público; dlreHc do comunicação/novas
notlolas; oampanhas para se deixar defumar.
e na jatqulea: nas áre4l rolllclonadaa às doenças tabaoo-relaclonadaa a de prevalência
do fumantoo. Pesquisa com baaa na oomunldada; monftoramento das aotratéglas da
Indústria do tabsoo; pesqulsaa s6clo-cuHurats; pesquisa junto ao consumidor.
e noe local e de trabalho: cobertura da Mguro saúdo; politicas antl·labaglsmo voluntárl·
as voraus legais; ações judiciais contra empregadoroo; programas do lneanUvo para
empregados; serviços de apoio para deixar da fumar.
e outrll aç6to comunlt4rlu: CXlntltruçAo de aliança/rede; estmtéglas em vários nlvels, eto.

Dia Mundial sem Tabaco 1993
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:intomas
. :asse
. rospiração curta

~~ test.~e.~s------~--~~--~~~~~ 11
. elotrocardlografla
. testes' de ftirÍçãopulmonar
. medidas de pressão aiierla! . ausculta pulmonar
e cardíaca
. an6:isa sanguínea
. teste de gravidez

dicignós11cos
. <:loençCis cardíaCas
. bronquite
. hipertensão
. asma
. úlceia péptlca

e vasc. periféricas
. enfisema
. diabetes meilitus
. alergias

prescrição e
acnnselhamento
. lnteração droga/tabaco
• ajudas farmacológicas para se deixar de fumar
. orientação sobre dieta e nutrição
. reabílilação
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Pioneira
-A Bahia foi piorieira-também em dois outros pontos,
_relata o professor José Silveira. Aqui se criou a Associação
Baiana- de Combate ao_ Fumo, a primeira do BrasiL Depois
criou-se a Comissão Hospitalar de Combate ao Fumo, no
Hospital Santo Amaro, igualmente a primeira do Brasil, hoje
com o Dr. Paulo BitCmcourt, na pres'idência. Assim como
- há comissões contra infecção hospitalar, tem de haver comissões contra o fumo nos hospitais.
Silveira lamenta que haja médicos que fumem, principalmente dentro de hospitais. Hoje, to,dos os pneumologistas
combatem o fumo de todas as formas. Afirma que está establecido que o _fumante perde 10 anos de vida, quando não perde
pelo fumo ocorrem em homens, mas, segundo a OMS, na - .a própria vida.
próxima década o número de mulheres ultrapassará o de ho_Va_dos Alarmantes
mens, porque elas estão fumando mais.
-professor
José
Silveira mostra dados alarmantes contra
O
Hoje, sabe-se, com segurança, que o-perigo do fumo
o fumo. No Brasil, atualmente, cerca de 100 mil pessoas moré muito maior do que se pensava. Assegura-se que, no mínimo,
rem por ano em conseqüência do uso de cigarros e outras
um terço ou mesmo provavelmente metade dos fumantes morformas do fumo. Estátísticamente isso significa· que o fumo
rerão vítimas do vício. O fumo é resporisável por 95% dos
mata 10 brasileiros por hora e que, de cada sete mortes no
cânceres de pulmão, 45% a 50% de todos os cânceres, 80%
País, urila é causada pelo fumo. O fumo é-responsável por
da bronquite crónica, 80% dos enfisemas pulmonares e 25%
problemas
que antes não se atribuíam a,o vício, como a úlcera
das mortes por doenças cardíacas. Está também provado que
o fumo provoca leucemia, Câncer na boca, laringe, farin-ge; ' péptica e complicações na gravidez. Gestantes que fumam
têm graves perigos de abortos espontãneos, fetos prematuros
esófago, rins, bexiga, pâncreas e colón do útero. Os dentistas
e iecéín-nascidos de baixos peso. Os filhos das fumantes poentre eles Ramiro Sena Bert de Castro, afirmam que o fumo
dem ter mortes súbitas na infância ~ té:em afetado seu desenmuda a tonalidade, do esmalte dos dentes, inflama as gengivã:S,
volvimento físico e ffient31. Filhos de pais fulmantes apresenprovoca doenças periodontais e mau háJito. _Todos esses datam mais problemas respiratórios.
dos, e_ muitos outros, levaram a OMS a criar o Día MUndial
sem Tabaco, aqui no Brasil sendo destacada a figura do proO cientista baiaflo lamenta que o_ Brasil ainda não faça
fessor José Silveira, que foi quem primeiro chamou a atenção
o que deve contra o fumo. Na SuéCia- fiCou proviado que todo
para o perigo do fumo.
o lucro que o País obtinha com os inipostos sobre cigarros,
_charutos, cachimbos e todas as formas do fumo era superados
Carta de Salvador
pelas despesas com o tratamento dos fumantes. Na França,
pafs onde se combate o fumo, chegou-se a proibir que carros
O professor José Silveira, que recebeu do Ministério da
da Fónnula I corressem com propagandas de marcas de cigar- ·
Saúd_e o diploma de pioneiro da campanha contra o fumo,
ros.
quando foi criada a Comissão Nacional de Combate ao Fumo,
relatou como se deu o movimento por ele iniciado.
Silveira elogiou algumas pessoas que se destacam entre
Disse que havia muitos médicos intereSsados na campanós, como ·o- vereador Pedro Godinho, atual presidente da
nha contra o fumo, em vários estados brasileiros, todos se
Câmara Municipal, vários médicos, conio o professor Adelmo
Machado, de Pneumologia, da UFBA, os médicos da Fundadestacando em suas regiões. Ele foi um deles, aqui na Bahia.
Em março de 1978, escreveu aos principais, colivocando-os
ção Hospitalar Octávio Mangabeira. Mas considera larnenpara um seminário contra o fumo, realizado no IBIT, mos-- táyei gue médicos fumem, principalrilente dentro dos hospitais. E uma prova de desamor com os outros, porque se o
trando que o eesforço não podia ser individual, mas de todos
médico fuma, dá urh- péssimo exemplo aos outros.
conjuntamente. Vieram os maiores nomes, Edmundo Brundi
(Rio), José Rosemberg (São Paulo), Jaime Santos Neves (EsHá porém, um-a esperança: nos últimos 20 anos, mais
pírito Santo), Mário Rigatto (Rio Grande do Sul) e Ângelo
de 40 milhões de pessoas, nos Estados Unidos, deixaram de
Rizzo (Pernambuco). Aqui debateram e analisaram os malefumar. Na inglaterra, mais de 10 milhões. Criou-se uma c_onsi:.
fícios do fumo, tendo o Dr. Rigatto afirmado que "um cigarro
cência mundial contra o fumo. No Brasil também se verifica,
encurta a vida em cinco minutos''. No fim, todOs assinaram
felizmente, que os jovens eStão -deixando de fumar, já não
documento oficial alertando as autoridades e o povo contra
é elegante ter um çigarro na boca. Mas, mesmo assim, cerca
o fumo, mostrando as doenças e os estragos que causam.
de 33% da população adulta ainda fuma. Tem uma contraEsse documento foi chamado Carta de Salvador e foi o primeidição: as classes mais pobres fumam mais que as classes de
ro alerta no Brasil contra o tabaco. níáior pode aquisitivo-. Na zona rural, fuma-se muito mais
O Senador Lourival Batista, de Sergipe, leu o documento
que nas zonas urbanas, em todas as idades. No Brasil, as
no Corigresso, Com. grande repercussâo. A Associação Médica
companhias de cigarros gastaram mais de US$70 milhões em
Brasileira criou, então, a Comissão Antitabágica, dando ao
propaganda, em 1988. Agora, esse número foi muito reduzido,
professor José Silveira a presidência. O movimento se irradiou
pelas proibições legais.
pelo Brasíl, e o Ministério da Saúde criou a Comissão Nacional
-Não fume a!!!anhã, nem nunca- terminou o professor
de Combate ao Fumo.
José Silveira.
ESQUEÇA O CIGARRO E COMEMORE
AMANHA O "DIA MUNDIAL SEM FUMO"
José Augusto Berbert
Não fume amanhã, dia 31 de maio. Passe pelo menos
24 horas sem fumar, porque amanhã é o Dia-Mundial sem
Tabaco, criado pela Organização Mundial da Saúde~ (OMS),
convocando todos os fumantes a uma abstinência de um dia.
É a maneira de a OMS alertar as popul3ções do- mundo contra
o fumo, com divulgação de estatísticas terríveis contia o vício.
O fumo é responsável direto pela morte de três milhões dé
pessoas, quantidade muito maior que as mortes provocadas
pelos vícios pers_eguidos por lei, como a maconha, a cocaína,
heroína e todos os outros. Três quartoS das mortes provocadas
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AMANHÃ É O DIA MUNDIAL SEM CIGARRO
Amanhã é o Dia Mundial sem Tabaco, uma data instituída
pela Organização Mundial de Saúde, que será comemorada
no Brasil dentro da campanha nacional de combate ao Fumo.
A preoc.upação da OMS 'é alertar as populações do mundo
inteiro contra os males do cigarro, cujo vício é responsável
pela morte de milhares de pessoas, já que as pesquisas indicam

que no mínimo um terço dos fumantes morr~ em conseqüência
do hábito de fumar. Na Bahia, a campanha contra o fumo
é liderada pelo professor José Sileira, que for·o pririleiro a
chamar a atenção para os perigos do ft.imc? (pág. 2).
Jornal da Cidade
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saudável e_produtiva, embora algumas medidas, mas achamos
ainda tolerantes. Com isso muito se reduziriam as filas nos
órgãos de saúde pública, c privada. Da nossa parte, conscios
estamos de nosso dever, já que dispomos de órgão de comunicação, para alertar aos incautos e os-reCãlcitrantes, de que
-e.stan1õs apenas querendo servir, para que haja aquela satisfação entre .todos, a_chamada al~gria_ de vi~~r com saúde e
paz·
Correio Braziliense
Brasilia, segunda-feira, 31 de maio de 1993
FUMO E CÂNCER; AMIGOS ÍNTIMOS
Everton Marques dos Santos

Aracaju,

sexta~feira~

28M5-1993 _

VENENO NO FUMO
Joset Mendonça

As pessoas que fazem o uso do fumo, preocupam-se apenas com a nicotina, julgando ser ela a única droga que pode
prejudicar a saúde. Não, ela apenas encabe.Ça a lista dos vene~
nos que os infelizes fum.antes ingerem._ CofiJ. ela exiSte ~pirídi-:
na, a amonia, o ácido prússico, a colidio~. O fur~flltOf,-ffion-6-:..
xido de carbono, hidrog~nió Sufuroso.e á"çrpleinft.,N4q pcãm
aí, apenas esses são mais pcriculosos ... Na fumaça acharil-se
a piridina e o gás de amônia. A piridina é causticante. A
tosse pela manhã e a cógestão crônica da -garganta, da língua
e dos olhos são eles. os responsáveis. o·moÍlóxido de carbono
é aquela fumaça residual da queima da gasolina nos automóveis, cuja toxicidade é mortal. Quanto.mais for fu,mado o
cigarrO, maiS rapi~amcnte é produzido o_ monoxido de carbono. A inalação torna-s..e. mais grave para os fumante.s,. e eles
para enganaram a si meSmos dizem aos _o_utt.:9S que não engolem a fumaça ... A nicotina é um dos componentes do fumo
da mais elevada periculosidade. No processo_ da queima, parte
dela é consumida e a outra porção aparece na fumaça como
nicotina pura. E quanto ma1s curto foi o cigarro ou o charuto,
mais prejudicial ele se apresenta. O Furturol, é outra substância que desprende-se do fumo, e muitíssi,mo toxicante e .os
seus efeitos fazem com que o indivíduo viciado tenha vontade
dedormir,_É_JJm.ª espécie de éter ... A colicU.n.a é mais veneno~a
que a própria nicotina. A Ci'Clfieina é um produto _altame_nté
venenoso, encontrado no_ papel que serve para enrolar os
mente os nervos e o cérebro. As vertigens" a palidez, as náuseas, os vómitos, tudo isso s_ão sintomas :da influênciã díieta
do fumo sobre o indivíduo. A insônia também faz parte do
cortejo sintomatológico apresentado pelos-adeptos do tabaco.
A memória por outro lado é afeiáoda pelos venenos do fumo._
Tanto mais delicado forem os inStrumentos -cte precisão_ aperfeiÇoados para a medição dos efeitos da nicotina sobre o cérebro, principalmente os nervos, tanto mais claro se torna o
fato de que o fumo prejudica as estruturas finas e delicadas
do cérebro, diminuindo ã agudeza qo pensamento, a presteza
do _raciocínio, e con_seqüentêmente os mais delicados problemas da própria-- vidã~ E profundamente Oeplorável e triste
ver-se o víCio do fumo a se alastrar entre os jovens, q_uando
eles estão a iniciar o ciclo da Vida material, ç._ecf'::SSit~ndo muito
de uma saúde, e reflexos dos mais perfeitOS, para o cumprimento das suas miss_ões e bem estar de si rq~smos, e da própria
coletividadc de que fazem parte. É lamentável ainda que-os
governos, responsáveis pelo bem-estar público não tOniern
a devida conta, considerando, para que haja urna comunidade

Quando alguém acende um cigarro desenCadeia uma série
de rcações químicas inimagináveis,- pondo em funcionamento
terrível usina na produção de quase cinco mil compostos tóxicos, mil deles altamente lesivos à saúde, liberados pela combustão do papel e do tabaco a uma temperatura média de
mil graus centígrados. Não há tóxico cujós·malefíciOS sejam
tão bem conhecidos e há tanto tempo quanto o Útbaco. Causa
danos respiratórios (enfisema, bronquite crónica, tân'cer do
pulmão); circulatórios (angími, enfarte_, gangrena); cãritereSde boca, esõfago, bexiga, além de efeito sobre a pele e envelhecimento precoce. DoençaS- graves-,- inCapacTiarites -de início,
levando à morte ao fim de longo sofrimento, ausência ao
trabalho e ao convívio familiar e gastos imensuráveis.
Saber isso diminuiu o núrilí!rO a·e fumantes'? Não! buscam
no fumo a nicotina e o prazer que tão poderosa droga lhes
p_roporciona, embora até já sofram de alguns desses males.
E expõem outros à poluição tabágica, alterando-lhes a respiR
ração e elevando a chance de que venham a ter cânCer de
pulmão para duas vezes a dos não-fumante.s, não su_bru.etidos
ao ar viciado._Pior, ainda, para os nenês em gestação, sem
qualquer defesa- não podem sair de perto da mãe fumante!
Por isso -a ênfase dos programas de prevenção relativos a
esses fumantes passivos que fumam quando outros fum:a_m _
à sua volta, sofrendo os mesmos efeitos, correndo os _mesmQs_
riscos dps fumantes ativos.
A maioria, sabendo que cigarro faz mã.I à saúde, continua
fumando, presa à dependência qufri1iCa pela nicotina. Embora
esta possa chegar ao sangue prOveniente de charutos e cachimbos, aspiração de rapé ou mascar tabaco, é o cigarro-seu
veículo habitual na quase totalidade dos casos.
_ _
A motivação para começar a fumar (entre 10 e 20 anos
de idade) é a imitação dos companheiros mais velhos ou_ mais
"avançados". É a forma de parecer maduro, crescido, sofisticado, necessária ao adolescente e aproveitada pela propaganda, pelo marketing.
·
Alguns fumam para alívio de ansiedade, angústia, tensão.
A pro_cura pelo cigarro, acendê-lo, levá-lo à boca, .encontrar
cinzeiro, sacudir as cinzas, toma-se ritual de efeito sedativo.
OutrOs Usam -o efeito exCitante para ficarem mais -alertas no
trabalho, manterem-se acordados dirigindo carros ou durante
exames finaís.
Há os que tiram genuíno prazer no fumar, verdadeira
"de"!?;uStaÇKo" ao fim 40 trabalho, recompensa que o indivíduo
se dá pela tarefa bem executada. Não fumam, habitualmente,
grande número de cigarros.-Estas diversas razões para fumar
se interrelacionam, uma leva à outra. coexistem.
A esti-agégia doS:-órgãos de Saúde é 11orteada atualme_nte
para as crianças e adolescenteS, que ainda (ióaern Ser-seiiSibí-
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iizados a não se iniciarem em droga assim -danosa e fácil de
levar à dependência. Houve reversão do quadro antigo: hoje
os filhos pedem aos pais pa~a não fumar e- não mais estes
proíbem os filhos de fumar. E esse o caminho para o grande
objetivo da Saúde Pública em todo o mundo em relação ao
tabagismo e seus males -

diminuir_ ainda mais_ o consumo

de tabaco. O que se quer é que não surjam novos fumalltes,
potenciais vítimas em 30 o_u 40 anoS de um desses_ cânceres.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Valmir CampelO.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.
Srs. Senadores, o_longo período de crise_ económica que_ o
Brasil atravessa tem sido extremamente_ perverso para com
a população brasileira. Os trabalhadores, em_especial, foram
penalizados com a adoção_ de uma política recessiva, que comprimiu o nível das atividades da indústria e do comércio 2 e
puderam sentir intensamente suas conseqüências:~ seja na forma de contenção salarial, seJa na de desemprego ou subemprego.
Os dados estatísticos são preocupantes e revelam que,
de_sde o início da década de 90, houve uma mudança drástica
no perfil da força -de trabalho nacional, com a redução da
participação de trabalhadores com carteira assinada, o crescimento do subemprego e a expansão exagerada do mercado
de trabalho inforinal. - ---- Esses dados, entretanto, podem não estar revelando a
verdadeira extensão do problema, pois enquanto permanecem
viSíveis as demissões na oêcondmiá formal, uma parcela cada
vez maior de trabalhadores se dispõe a aceitai condições de
trabalho e remuneração precárias e, na maior parte-das vezes,
não é sequer atingida pelas estatísticas ofidais.
Essa não foi, porém, a única alteração signifícatíV:ã -ã
se verificar, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Passou a existir,
também, no Pais, um novo perfil de desemprego, cuja face
mais dura é a longa demora de reinserção dos demitidos no
mercado de trabalho.
Um levantamento realizado pelo Ministério d_o__Trabalho
revela que, de janeiro _de 1990 a fevereiro- Cfe 1993, foram
registradas 20,2 milhões de demissões. Esse número es_tarrecedor equivale à demissão de 531.213 pessoas por mês, de
25.455 pe_ssoas por dia útil ou de 1.061 pessoas_ por hora útil,
Sr. Presidente.
Muito embora o problema ainda exista em todo o__País,
vou-me deter a analisá-lo no âmbito do Distrito Federal, onde
o Governo local :vem desenvolvendo uma luta sem tréguas,
no sentido de reverter os níveis perversos de desemprego.
Até o roês de_ março, a Capital Federal apresentou- percentual
de desempregados extremamente preocupante. Em 29 de
abril, foi divulgado o resultado da Pesquisa de Empiego e
Desemprego em Brasília, referente ao mês de março, a taxa
de desemprego total alcançou 16,7% em coriséQiíê~nCiã-da-ele
vação da taxa de desemprego aberto. Graças à pronta ação
do Governo do Distrito Federal, entretanto, essa taxa caiu
para 15,6 no mês de abril, o que significa a criação de 7.700
novas vagas em apenas um mês.
A preocupação com o desemprego aqui, aliás, não é recente. Desde o mês de fevereiro de 1992, o Governo do Distrito Federal passou a aferir e a publicar mensalmente dados
• Everton Marques dos Santos é médico do Banco do Brasil
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sobre o nível de emprego e de desemprego na Capital. Atuando conjuntamente, a Secretaria de _Faú.mda e Pl_anejaritento,
'a Secretaria dO Trabalho e a ÇOD.EPLAN ...com a colaboração
do DIEESE e da Fundação SEÁDE/SP, co!étam e publicam
a Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal
(PED/DF).
Es-ses dados permitem uma apreciação miriuciOsa e atualizada das transformações por que vem passando o mercado
de trabalho no Distrito Federal. Eles quantificam c dão a
conhecer o perfil da População Economicamente Ativa, ocupados e desempregados, e dos inativos. permitindo a realização de estudqs conjunturais e esttUttirais do mercado de trabalho da Grande Brasüia. Essa pesquisa sistemática tem permitindo ao Governo loÇal identificar e agir corretamenf~, no
sentido de promover ações com vistas a dinamizar este ou
aquele setor, írii:entivar -áreas em declínio e adotar providências facilitadoras à instalação de novos empreendimentos.
Atualmente, a População Economicamente Ativa P:EA, do Dis!rito Federal é de 761 mil pessoas. Em fevereiro
deste ano, a Pesquisa de Emprego e Desemprego na Grande
Brasflia registrou uma redução da PEA em z,g-mil pessoas.
Essa redução ocorre!l devido a u_m& retração de 4,1 mil ocupações, acompanhada por uma elevação de_ 1,2 mil desempregados. Em março, ·o desemprego ati~giü ~_27 m!l e 100 _pe~~o~s.
o maior nível desde o início da pesquisa.
O Professor Carlos Michiles, mestre em Ciência Política
pela Universidade_ de Brasília,. em seu art.igo _"Desemprego
e pobreza no DF", publicado em janeiro no Correio Brazi·
üense, acredita que, "em função da inexistêncià ae·uma:cStrutura produtiva de expressão no Distrito Federal, existe uma
incapacidade da economia candanga em gerar postos de trabalho em número sufíciente para atender às necessidades__ ditadas
pelo crescimento_pápulacional. Atualmente, 80% dos empregos estão concentrados no setor terciário, o que torna- muito
frágil a relação do crescimento da População Econoinicãmeõ.te
Atiya- PE~. e a criação de novos postos de trabalho( ... ).
Isso te_rn feito com que_a taxa tOtal de desemprego (aberto
e oculto), no Distrito Federal, sefa muito elevada"."
Até o final do ~o passado, os níveis de ocupação tinham
queda maior entre os jovens, sem atingir" grupos que normalOJ.ente mantêm maior estabilidade em qualqu_er tip.o de mercado de trabalho. Boje, porém, a süua:ção se alterou e as
autoridades consideram preocupante a retração do nível de
ocupação que ocorre principalmente entre a população de
_25 a 39 anos, chefes de famflia e mulheres.
Apesar do nível de desemprego no mês de abril ter diminuído em relação a março, outros dados da pesquisa sinalizam
perda do poder aquisitivo no mercado de trabalho do Distrito
Federal. Um deles é a diminUição da renda d.o trabalhador
em 3,4%, que resultaria em um salário médio de Cr$ 6,7
milhões. Um outro dado é o aumento da ''miserabilidade
trabalhista'', medido pela proporção de empregados qtie recebem até dois salários mínirri.os-.- Em janeiro, 45.3% dos trabalhadores encontravam-se nessa situação e, em março, esse
percentual subiu para 49%, praticarriente a metade de toda
a mão-de-obra local.
Um outro aspeCto do problema de desemprego no Distrito Federal é o de como ele se distribui entre as diferentes
classes sociais. Enquanto no Plano Piloto o índice de desemprego baixou de 9.fl_% para 8.9%, em cidades-satélites, como
Brazlândia, Ceilân,dia, Samambaia e Paranoá, a taxa de pessoas que não exercem qualquer tipo de atividade subiu de
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· ·13%-, em fevereító~- pãfà13.8%, em março, indicando, claramente, o acerto do Governo em direciónar s~u-p1áifó-de industrialização não poluente para essas áreas de carência de empregos.
.- • .
--·.,
Sr. Presidente, o Gov·etno do DistritOrede.ral ve:m procurando soluções para a difícil situação do mercado _de trf!,J:ialho
brasiliense e tomando medidas para altêrar esse quadro. Ein
janeitb deste ano, o GOvetnador Joaquim Roriz sancionou
quatro projetes de lei que garantem incentivos àS- pequenas
e microempresas locais através du_ Programa de DesenvolviiDeritO· ECoriômico 'dO DF .....:.. PROPECQN ~-Essas novas
leis~ 'qüe'_dispõein sobre incentivos fiscàis; tratamento-diferenciado à'infCroem.pnisaS, fiXaÇão de alí(juOtas do ICMS -e retow
neaffiento das cidades satélites, bene'fícíaln 98%' aas .n-ossas
empre·sas_, pois·, aqui,· apenáS 2% das erripresaS são cons~d_e
radas de grande porte_..
- - . . 'c

.,

O Sr. Gerson C_amaJa_-:-:nobre Senador?

. • -, -. .-ijf

P~rmite:-~~-

. •.:i ' ; -- ·- • 1·

V.

Ex~

rim ·aparte,

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço· V. Ex• _çommuito
prazer.
·
-
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um pequeno negócio, e os coloquem para funcionar com os
instrumentos que têm para isso. O GoVerrtãdor Jol!quim Roriz
foi também pioneiro num oUtro ato que mereceu·, algumas
vezes, críticaS por parte da população, principalmente da alta
burguesia do Distrito FederaL QUanto à coricessã9_ do direito
d~ moradia ·àqueles que viviam embaixo das pOrites e dos
viãdutos, o Governador foi alvo de acirradas críticas._Se todos
os Estados brasileiros fizessem o- qUe o S. Ex• fez aqui, já
teríamos resolvido o problema da habitação no Brasil, ou
estaríamos a caminho de resolvê_-la.~Ma~ _s9ment~ S. Ex• o
fez. Daí por que migrantes correram para: cá: porque aqui
em BrasHia tal rnilãgre -estavã aconfe,Cendo. E ouvi de S. Ex~
uma frase: "se o BraSil tem mais de 8 milhões. de. quilómetros
quadrados, por que cada brasileiro não pode ter -Um pedacinho
do Brasil para moral"?" EsSe tipo de atuação na área social
e na área de incentivqs_à cr\a'ção_ d~ empregos devia ser "um
programa de todos os gõ\lernadol:eS_e,de._todos os prefeitos
do Brasil. Cumprimento V. Ex~ pela análise que faz- conSiderowà até um pouco fr'ia: o- riobre Senador s_e debruça também
na avaliação daquilo que o Governo faz. Os OUtrOs governos,
que deveriam estar fãzendo·o--mesffió,-riãd'õ-fâzerri. Parabéns
a V. Ex~ pela oportunidade de sua colocação, nesta tarde,
neste plenário.- ; ....~,'
~ -~ _-,,!

()_Sr_. Gefs()i:i C_arq~tii ~Ilustre Séqâd.9r Valmtr ~Ç:~mpe lo,
vêwse,pela exposição· que V. Ex~ faz sobre_a_an_álise deSsa
O SR. VALMIR CAMPELO -'- Fiei) muito gráfo··a V.
crise Conjurituial que vive a Capital do País~- na área do empreEx•, Senador Gerson Camata-. Além de_sses assentarnemos
go, de a~O:t:~o _c9m. o~ #Jad<;>s que coloca,,_que as díficUidades
a que ·v. Ex~ fez referência cü"m~-a p-opulação do Espfríto
as qual~f õ Brasil atravesSa são as m_esm.~.$ que a tã.pital da
Santo, também temos aqui, dentro do Distrito Federal, numa
República_ enfrenta. EPtieümto, V. Ex~-· ~hega, agora, a um
·_ou_tra· r~~_ão administrativa, a de Planalt_ina; fainílíaS-g.;tUCl"tas
'pontci: o· das providênciaS adotadªs pelo Oovemo do Distrito
as~entadas, pi--OdUZindo soja em·g~anàe es.ca,a. O bisti'ito Few
Federal, o_ que não se vê em outros Estados. Venho acompaw
nhando essa experiência e dela tenho.participado. Desde _o
de~al já vem $~ildo_benefi'~!~~Q.com essa produção. Isso através do FUNDEF :-- Fundo d~ ·oiSenv.olviiJ}en_to ~Q_pis.~rito
seu primeiro mandato 1 o Govermldor Joaquim Ro!iz começou
Federal, cujos recursos são pn)v-enientes do superávit dO próa trazer produtores. de verduras do Espírito Sant_o para as
prio Banco do EStado. Ao invéS dé eStar-e-mprestando recursos
regiões rurais do Distrito FederaL Vieram primeirO três oou
para grandes empresários;·o goVeino local está, acertadamenquatro familias, com quem tenho númtido contato ~são nOrte, preocupado (:Qffi _O pequenO empresário e·com _O pequeno
malmente descendentes de italianos e alemães,__-, muito opeagricultor, fazendo com que os recursos do superávit do Banco
rativas em pequenas propriedades na produção de hortifrutisejam destinadOs exatamente a essas famílias alojad~s nt;t peri_granjeiros~ Mais ou menos cento e cin-qUenta'famífiaS deixaram
feria do Distrito Federal.
o_ Espírito Santo - o que é lamentáVel para nós, porque
poderiam estar produzindo lá e-vieram para cá. Tenho
V. Ex• se refe-re tarribém aos ~s_sentamentos implantados
visitado suas propriedades. Com o inCe;üívo do BRB, com
pelo
Governo local. Devo dizer _que concordo com V. Ex~
o apóio do Gove-rno .do_ DiStiito Federal, hoje estão exporNa minha opinião, todo brasileiro tem o direito de _ter um
tando hortifrutig-ranjeiros.- Esses migrantes prod1:1zerrt- todo
o tipo_ de_ verdura,_ov:os, galinhas e _ou.tros peqUenos àn:iriici1s. --- pedaço de chão para abrigar as_u~ J(_!:!Uilia. A primeira rf;forma
agrária e urbana realizada no Di&trit6 Federal ocorre)-!. qu~ndo
tornando o Distnto Federal exportador de hortifi'utigranjeiw
sessenta e duas invasõe;s dentrQ da Capital da República foram
ros, produtos que importava, até há pouco tempo, em grande
eliminadas e houve, conseqüentemente, o nascedouro de. váquantidade da CEASA do _Rio de janejfo e d~ _São_ Pa.ulo.
rios as~entamentos, com a implantação de uma infrawestrutura
Agora, somente nas entressafras de alguns desses ho_rtifrutiw
míniiria, para onde essas famílias, dentro de um processo selew
granjeiros é que vêm'prôdutos de outros ES-tados. Teyilio ouvitivo, deslocaramwse, saindo do ambiente de alta promiscu~dade
do esses pi'odutores Cá.pixabas dizendo que, no nosso Estado,
·ond.e vivjam, ou seja, ~e debaixo das pontes, sent água e
eles não tiveram o amparo que têm aqui. Ao mesmo tempo
·
sem luz.
em que eles produzem e criam empregos'ho Distrito Federal,
Sr. Presídent.e, as medidas de incentivo financeiro e_ctediw
ele_s_pagam tributos, embora tenham tamPém incentivqs._Isso
tício às inicroempresas, através do FUNDEF, come'çaram a
faZ com que a sua produção chegue maiS' fresca ao-mercado,
ser aplicadas recentemente e já mostraram resultados positivos
em melhores condições de_ serem consu,midas. Esse ~ip_q _ele
com a queda do índice de.desemprego de 16,7% em março
ação do Governo, que detecta o problema pouco antes que
para 15.6% em abril, CQilforq~.e desta_camos no início. Com
ele surja, ao mesmo' tempo vai aplicando oS antídotos e, apesar
a liberação de empréstimos, subsidiados .. a_través do ~BRl32 a
da crise que atinge o Brasil todo, miriióíiZa" ã do Distrito
Secretaria de Indú$Hia e_ Corriércio do DF. acredita-se que
Federal. Portanto, os dãdos que o nobre orador mostra reveas atiVidades produtivas terão grande impacto nOs próximos
lam um quadro do Brasil. E V. Ex\ agora, 'passa'a considerar
meses, influindo positivamente rios índíces de emprego: Sew
o que o Governo local faz para minorar·esse quadro, para
gundo as estimativas, essas medidas vão pefiT!,itir a geração
que pelo menos aqueles que ·estão desempregados ou aqueles
de 100 mil novas colo_cações até o fim de 1994. ,
que estão deixando o emprego iniciem uma.- pequena indústria,
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Srs. Senadores, o Governador Joaquim Roriz tem enviDesprezar o Executivo,. causar~lhe dano, provocar o en~
dado os maiores esforçoS no sentido de encontrar soluções
fraqu_ecirnento do Governo pode ser estratégia política legítipara reduzir o desemprego no Distrito Federal, pois considera
ma em alguns momentos.
urgente a mudança do eixo económico_ do DF. A busca de
Sou contra hegemonias. Estas levam sempre a ditaduras.
uma solução efetiva, aSSini Como também entendenlos, passa
Sou democrata por princípio~ reSpeito a-aiversidade.-Mas a
pela revisão do papel económico da cidade, através da implanpolítica não se faz _senão no respeito à conjuntura.
tação e do desenvolvimento de indústrias não poluentes na
Hoje o País viVe um momento extremamente delicado
região.
e, ao mesmo tempo, presencia uma oportunidade rara _de
O momento é favõi'ável. Com a_ nova Lei Orgânica -do
mudar de rumo; e-ricontrar saídaS e soluções.
. __
Distrito Federal, o PRODECON e a vontade política do GoO Governo qUe se formou a pa:rtir do impeachrnent do
verno local, conseguiremoS combater, articuladamente_, _o flaPresidente _anterior-__ c_e-rtamente ·nãp ~ o gove;rno· que agrada
gelo da falta de emprego, fazendo com que a Capital da Repúa_ todos,_mas é resl!-ltado do possível, do acordo, da conciliação
blica deixe de liderar as estatísticas do desemprego e passe
~nec~ss~ria. É certp que não é um Governo tranqüilo.Mudana ter os melhores índiCes de qualidade de vida do_ País.
ças de minisfros.,sâQ vistas, outras .serão ainda n~cessárias.
Muitd obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Mas o mais importante é compre'eõâerrnos--a ess€nci"a· âeste
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).~ Concedo
momento e vislumbrarmos nela possibilidade de saídas.
a palavra ao nobre Sen_a_dor Wilson Martins.
A crise económica não é produto deste GovernO, mas
podemos ter nele um elemento importante de cataliSação de
O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos forças capazes de produzir um projeto que mude o rumo
das coisas, qu.~ nos _tire desse falso fatalismo da crise e nos
últimos dias? temos vivido mais alguns episódios da crise brasileve a caminhos novos de esperança.
leira. Esta se prolonga há tanto tempo e incorpora tantas
Tenho visto o,Pr~sidente,.recor;reqtemente, anul)dar que
dimensões que acabamos por esquecer o seu significado mais
geral e nos perdemos em suas particularidades ou em situações _seu_ projeto, que -_é nosso também, tem por base o desenvol~
virn.ento económiCo-, a justiça sodal, a rêt_ornada da produção,
pontuais e epidérmicas.
____ _
A crise económica não é acoriteCiiriento recente, tam- ·ó bem-estar da sociedade.
- --_:ESsa platafor_m~l deve-ser a.POia'da,)i-~- Presiderlie-.-pouco circunscrita a problemas monetários ou fiscais. S!!.obserHá contradiç9e.s.• ~certo, entre ~ssas proposiçqes e. vários
varmos com rigor a estrutura económica brasileira_ e seus indiatos do Governo. Oevemos corrigir-lhe as falhas,_ não destruir
cadores, estamos vivendo uma crise que teve iníCiO em mea:dos
' -o Governo.
da década de 70 e vem, a partir daí, consumindo__ as energias
e capacidades da nacionalidade. Uma cris_e çrónica que alterna
Motivarn~me •algumas ações novas na política naciorial,
momentos de relativa estabilização e outro_s Qe; man.ifestaÇões
agudas de desequilíbrio, mas sempre uma crise__ que vai Cor- -priri.cipalmente enche-me de esperança ver a sociedade organi-.
roendo o País e fazendo com que percamOs a Chance de cons- zar~se, p·rcrcurar novos caminhos de solidariedade no combate
à rrt.iséria: e â fome. Temos visto que há sensibilidade governa-:
truir uma Nação forte e democrática.
A cada momento que passa, aproximamo-nos de situa- mental para isso, tanto que foi criado recentemente o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, composto por ministros
ções mais e mais perigosas à nacionãlidade.
de Estado e representantes da sociedade civil.
Não há fatalismo na História, por certo. Ne;nhum país
No Çpogresso NaCional, esta questão não está sendo desestá fadado a ser pobre, nenhuma nação está fadada a perecer.
Somos nós os responsáveis, em última instância, pelos aConte- prezada. Foi criada a Frente Parlamentar da Cidadania, que
cimentos sociais e económiCos, dados os limites de nossa orga- reún-e parlamentares dos mais difere-ntes partidos, deputados
e senadores, que ·estão se articulando com a -sociedade civil
nização social.
-·em todo o País e irão propor medidas legislativas 'com vistas
Por isso, volto a: mariifé-star-·me diailte-de tão iliisffciPiená- a reve~er esse quadro de desânimo qu-e ainda domina a Nação.
rio, conclamando os meus nobres companheiros Se-nã.doies
Igrejas, sindicatos, associações civis, escolas, universia refletirem sobre este momento de especial ~mportância.
dades, movimentos populares, governos, empresas, todos es~
Mesmo quando criticava o- governo·aniei-ior-por suás-ca- tã9 sendo mobilizados para a Ação da Cidadania contra a
racterfsticas antipopulares e antinaci0n3iS;- j'amais deixei de
Fome, a Miséria e-pela Vida.
conclamar meus pares para a unidade em torno de um projeto
-Não tem dono esse movimentõ, nem pode tê-lo. É, corno
para o Brasil. Um novo projeto nacio-nal, deUtOCràticO;· s·Obeo próprio nome diz,_ uma ação da cid_a_d3.ni;I, UD;I !llOV~inenJo
rano, de desenvolvimento e justiça social.
da sociedade. __ ·,_.
_ ._.
. _
Novamente, esta é a minha mensagem.
__ _
Esses fatos n_ãQ podem ser despr~zados. V árias nações,
Não há tempo para divisão. Alguns viram as costas para
o Brasil e pregam o separatismo. Isto é um absurdo. Outros antes pobres e mise.ráveis, hoje ricas e prósperas, constrUíram
fazem o mesmo, porém não levantam a bandeira do separa- suas economias soPre a base de uma cultura Qe cidadania
e participação. , .
tis~.o. ~azem-no deixando o Brasil de lado e se,preocupando,
Poderia citar inúmeros casos, Irias relembro a história
pnvllegtadarnente, com aspectos de nosso calendário político.
E o caso daqueles que antecipam as campanhas presidenciais da Suécia~ Em du~~s gerações, aquele;: país que já teve que
expulsar um t_erçO;:de seus filhos por causa da miséria e da
e jogam mais lenha na fogueira da crise.
Tanto isso quanto a falta de comprorn-isSô. com o País fome, é hoje um_s{ll}bolo de prosperidade com justiça social.
A Suécia não se deixou levar pelo fatalismo da miséria e
têm levado muitos a pensarem o atual GovernO como algo
da pobreza. VenCeu -as crises, mas o fez sobre:_~ base de
menor, episódico e superfic~al. Temo essas análises. Esquesua cidadania e de;,um projeto nacional democrático de desencem-se de que o Brasil é um pafs presidencialista, que- temos
volvimento.
um Poder Executivo que interfere, e muito, na vida nacional.
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Não precisamos_seguir receitas, mas podemos observar
o exemplo de nossos irmãos.
O Congresso Nacional tem responsabilidades na solução
desta crise. Não nos podemos furtar de participar ativamcnte
da busca das saídas, mas o façamos em conjunto com a socíedade e ajudando o Governo_a encontrar cani.inhos de estabilidade.
Nas próximas semanas, estaremos examinando.- por preceito constitucional, a Lei de Diretrizes Otçamentárias-LDO.
Estamos também examinando a revisão do Plano PlurianualPPA. Devemos aproveitar essa oportunidade para dar consistência às políticas antí-recessivas e aO combate à fome c à
miséria. Podemos e devemos aperfeiçoar a LDO, incorporandoMlhe dispositivos que garantam políticas governamentais
estáveis c v.crdadeiramentc voltadas ao ·atendimento dos mais
necessitados e que coloquem o País na ·trilha do desenvolvimento.
O Governo Federal anuncia cortes no orçamento recém
-aprovado. É provável que ajustes sejam realmente necessários. o· que não p·ode existir são cortes nas áreas sociais,
tampouco nos setores estratégicos.
Recentemente, por exemplo, o presidente do Conselho
Nacional de Descnvolvime.nto _Çi_~!ltffiCÇ>_ e.".T~c~ol!?_gico CNPq - pediu demissão do carg"o porq üe não admitia mais
o descaso com a Ciência e. a ~ecnolqg!a -~~ci~~~is;_· · ..
Não podemos. çondenar um _povo à miséria por conta
de ajustes .administrativos ConjuntUrais, nc·rrfpOdemos admitir
ajustes econômicos que ampliem a miséria e a pobreza.
Se houver cortes, que estes sejam criteriosamente analisados e que não impliquem redução da capacidade do Estado
em promover o desenvolvimento eCQnómic.o com justiça soM
cial. Se houver cortes, que assim se faça, Sr. Presidente.
Programas sociais e. ec()nômicos.. if!lportantes devem ser
preservados e csiimuladõS aiõda mã:Is: DC.viriiiJs· çontinuar
estimulando o que está sendo feito para·melhorar o atendimento aos aposentados, os investimentos criteriosos em infraestrutura, os projetes de geração de emprego e renda, os
programas de pesquisa científica~
· ·· ·
Enquanto muitos no .Brasil ainda imaginam um Estado
to.talmente alheio às atividades económicas e aos serviços. so~
dais, a Comunidade Européia anunciou, recentemente, que
está perto de concluir um plano radical para minimizar as
repercussões da crise. provocada pelo crescent~ desemprego
da população européia. A idéia central é encontrar meios
dç estimular um modelo de expansão econômíca baseado em
maior utilização de mão-de-obra (Gãzeta Mercantil, 21.05.93,
.
.
: ·:_0
.
pág. 2).
Isto é o que também propugnamos ao Bra?Íl. É Preciso
crescer, mas crescer com harmonia, com: respeito ao nosso
povo, eliminando a miséria, estimularidO à produção nacional
de alimentos e de bens necessários, crlãrtdo bases científicas
e tecnológicas que nos garantam soberania econôinica e produtiVídade.
Creio que esta é a hora de mudarmos o Brasil, recuperando a solidariedade humana que a crise abalou, responsabilizando cidadãos e governos, cobrando um comportamento
ético de todos.
Assim,"Sr. PreSidente, Srs. Senadores, sairemos da crise
que nos atormenta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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COMPARECEM MAIS OY.SRS. SENADORES:
A~iôniO Mariz_ C~sar Pias_ Ech,1nr4.o Suplicy..,.. Jo~q Rocha

_ ~o~.é Pa_ulo Biso!_ Luiz AlbertoO]iveira _.lYfán;iQ Lacerd~-Pedro Teixeira_ Rah:n..undÕ Lira.
.
- -- ·.

.. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue-s)- Sobre mesa,
reque_rimcnto que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
E lido o seguinte ..
REQUERIMENTO N• 515, DE 1993
NOs termos do art. 58. da Constituição Federaf in fine,
combinado 5::Qm o.s a.r.ts. 71 e 74, a e 78,_ do .Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a .criação de uma Comissão "Êsi)ecial, destinada ao estudo da problemática vinculada ao Programa Calha ~orte.• _ÇOTI_1 ênfase _esp~~.i?l ~9 e~!..l!9o.5-ias _etapas
do programa, razões por que não lor.arn. exéc-Ufad3s~ fe.vantamento dos custos, recursos efetivamente repassados, órgãos
do Governo implicados na sua:~execução etc.
~A Comissão terá o prazo de duração de noventa dias,
será constituída de nove memf?~os titulares e cinco suplentes,
e poderá deslocar-se, se necessário," de th3.sllía paTa outros
Estados.
.
_
.~
Justificação
o

•

••

Os patrióticOs e conhecidos objetivôs· do Programa Calha
Norte estão a eXigi:t do Senado Federal uma posiÇão de vigilân·aa;· estUdó~ pesquisa e oferecimento de sugestões para sua
indispensável implementação, em face de uma certa inércia
que se verifica atlialmente nas tratativas para· sua efetivação.
A fronteífa.do País está a reclamar, pela sua grande extensão, na região Norte, uma atemção toda especial. cabendo
ao Poder Legislativo e, de modo. especial, ao Senado Federal,
vis~o que este, como, por·via de conseqüência, Os Sena.dores,
representam os interesses da Fede.ra.ção, que deve ser preservada intacta, "inseparadã, ·voltada, no caso do Norte do Brasil,
para os alevantados .objetíVC)S de desenvolvimento e preservação dos interesses nacionais,.. ~specialmente no campo de
segurança interna, nãO raro, merecedora de reparos no que
diz respeito ao diuturno, acompanhamento das movimentações havidas nas imensa~ _froni~iril.s, entregúes, cOino'·sabemos," com enorme Sucesso, às nOssas Fo.rças Armadas~
·
Neste sentido, ou seja, de dinamizar os trabalhos. ligados
aos objetivos do Programa Calha Norte, justifica-se, a· nosso
ver plenamente a criação desta Comissão, que terá-a oportunidade de realizar estudos de grande profundidade, com pessoas e autoridades especializadas nos assuntos pertinentes,
com vis.tas a possibilitar aos organismos .enCarregadoS: de implementar os subprogramas operacionais, que, certamente
tornarão viáveis e factíveis as diversas etapas, que tornarão
realidade o Programa, há muito tempo reclamado, em suas
conclusões, por todos aqueles brasileiros mais bem infoririados
e mais preocupados com os destinos de nosso País, especial~
mente no campo da segurança interna.
Sala das Sessões. 28 de maio de 1993. - Cés3r Dias,
Senador PMDB/RR. .

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,-·O requerimento lido será publicado e posteriormenfe incluído ·em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, II, c, item VI, do Regimento Interno.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 34 Srs. Senadores.
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'' 9, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto LegisR
lativo n• 9, de 1993 (n" 186/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jovem Pira
Ltda._ para _explorar serviço de radiodifusão sonora_ em freR
qüência modulada na Cidade de Piracaia, Estado de_ São Paulo, tendo
Parecer favorável, proferido cm Plenário, Relator: Magno Bacelar, em sub::;tit.uição à Comissão de Educação.
Em discussão o projeto. _(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2:
OFÍCIO N" S/51. DE 1993
(Em regime -de urgência no5 termos do art. 336, ~·c",
do Regimento Interno.)
Ofício ri'' S/51, de 1993, através .do _qual a Prefeitura do
Município de Joinvillc - SC solicita_au_toriza_ção para qUe
possa contratar operação de crédito junto ao Banco de Dcscn·
volvimento do Estado de Santa Catarina, no valor de. onze
bilhões. seiscentos c sessenta milhões, trezentos e trinta. e
oito mil, cento c trinta c oito cruzeiros e sesSeiiüi centavos,
para-os fins que específica. (ncpendendo de Parecer.)
A Presidência, nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno, retira a matéria da Ordem do Dia: para ser
devidamente instruída.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~~- Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperídião Amln.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"' e SrS. Senadores,
ocupo. hoje, a tribuna desta Ca.<.;a para registra{uiilà iniciatiVa
da maior relevância da Rede Brasil Sul, que vem se repetindo
ao longo da última década. A RBS irisfiTUi~há dez anos.
o troféu Amigo da Comunidade, com o objetivo de homenagear pessoas e instituições que trabalham para melhorar as
condições de vida de suas comunidades e servem de exemplo
pelo excelente resultado alcançado em suas áreas de atividadc.
Os agradados são sempre democraticamente escolhidos
por um júri constituído por representantes de diversos segmentos_d_a sociedade catarincnse, a partir de nomes indicados
por instituições. associações de classe. associações de bairro
e órgãos públicos, e recebl!m um troféu, em bronze e granito,
que traduz muito bem o sentido da premiação, pois a escultora
blumenauense Elke Hering id~alizou um altar de pedra sobre
o qual se encontra uma figura humana olhando pela comunidade, em todas as direções.
Essa premiação nos apresenta, sem dú\•ida, _um painel
verdadeiramente representativo da sociedade catarinense, reconhe_ccndo o espírito empreendedor dto! uns, a atuação assistencial de outros, a consagração cspmtiva, o dinamismo cu! tu-
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ral, e destacando os que lutam. cm nosso Estado, para incrementar o turismo, para dignificar o esporte, c, sobretudo,
para melhorar as condições de vida. da nossa população.
A solenidade dest~ ano, Sr•s. e Srs. Senadores, a quinta
promovida desde 1983, realizou-se no dia 5 de maio e prestou
homenagem a 13 destacados Amigos da Comunidade, que
muito orgulham a todos nós, catarinenscs.
Congratulando-me com todos eles, gostaria de destacar,
em poucas palavras. os méritos dos agraciados deste ano.
São eles: o Movimento Porta Aberta, cuja tarda social mais
importante tem sido a recuperação de jovens com dependência
de drogas e álcool; o Pastor Wiliam SChiSler Filho, rq:>rcsentante das Igrejas Evangélicas de Santa Catarina rio Conselho
Estadual do Idoso. incansável na luta em prol de uma efetiva
assistência ãs pessoaS de idade; o Teatro Carlos GOmes, pólo
disseminador de cultura no Vale do Itajaí~ o fundador da
Associação de Doadores Voluntárids--de Sangue da Região
do Conte::;tado Oreste_s Golanovski~ o Criciúma Esporte Clube, o nosso "'Tigre"-, que tão bem representa o Estado no
Campeonato Nacional: o surfista Flávio Padaratz, o Teco._
conSiderado o quintô- melhor surfista do mU.ódo, de 1993~
pda Association of Surfing Professionals; o dinâmico e"!Ttpiesârio c pioneiro Arduíno Galina; a Congregação das Irmãs
da Divina Providência, que há 150 anos cuida de creches,
orfanatos e asilos para idosos; o empresário Hemani Luís
ViCira, que trabalha- e"m prof das entidades beneficentes de
Lages; o Bairro da Juventude de Criciúma, grupo de assistência que trabalha pa_ra reduzir o nú~ero de crianças carentes
,_q:u~_pe_r~~~ul~m p~~~- c~~~de de Cr~<:i~in8:. abrígando e dando
alimentação, roupa~. calçados, assistência médico-odontoló~
gica e soda! aos meninos e mCninas de rua; o ex:-Senador
Carlos Gomes de Oliveira, às vésperaS de completai um sêculo
de _existência, exeinplo de vida, que, ainda huje, advoga reformas que possam eliminar injustiças sociais; Frei Juri'ípcf-0
Beier, diretor do Lar dos Idosos São Francisco, capelão adora~
do pelos fiéis da Igreja São Francisco c exemplo de dedicação
sem limites para exercer o dom da fraternidade; c o artista
e empresário Beto Carrero, que implantou no balneário de
Armação, próximo a Itajaí, o Beto Carrero World, uma verdadeira Disneylândia brasileira, que atrai para Santa Catarina
milhares de crianças e adultos, dinamizando ainda mais o
turismo do nosso Estado.
Não há dúvidéi, Sr. Presidente, que ess_as treze persona~ _
!idades são exemplos que dignificam o ser humano e, por
sua atuação destacada, fizeram realmente jus ao Troféu Amigo da Comunidade.
Ao finalizar este pronunciamento, quero parabenizar a
RBS por essa iniciàfiva que permite à sociedade catarinense
demonstrar que a boa terra jamais nega honra e admiração
a quem trabalha. e manifestar, de público. minha satisfação
em ver que essa importante rede de comunicação tem a preocupação de dignificar e -p-remiar os que contribut::m para o
desenvolvimento d_e Santa Catarina.
Muito obrigado. (Muito bem!)
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•s, e Srs. Senadores:
entendo que a farta correspondéncia recebida diariamente
por um Senador da República, seja aquela que encaminha
pleitos individuais ou comunitários, seja aquela que expõe
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problemas locais, regionais ou nacio_uais, para eles solicitando
as providências ao nossO alcance, não apenas-devam receber_
a atenção de nossa resposta e de nossas providência~. como
até~ e sempre que possível, merecer o devido registro neste
plenário.
É sob essa perspectiva que, hoje, passo a me ocupar,
para o devido registro e para as providências a roeu alcance,
das mensagens que me chegaram de quatro importantes Municípios de meu Estado.
_
Da Câmara Municipal de Porto velho, por indicação do
dinâmico vereador Paulo RQberto Oliveira de .Moqlis, vemnos a solicitação para que intermediemos junto à Fundação
Banco do Brasil e à Fundação Roberto Marinhq a inclusão
da região Norte, em especial o Estado de Rondônia, no programa Vídeo-Escola, já que tal programa favore_ce. grandemente o desenvolvimento educacional d.a juventude. Registro,
pois, esse justo reclamo com encarecido apelo às prestigiosas
entidades citadas, no sentido de atendê-lo_.
Do operoso Prefeito Municipal de Guajará-Mirim, Engenheiro Isaac Benne.sby, chega-nos o pedido de nosso apoio
à solicitação feita por Sua Senhoria aos Excelentíssimos Srs.
Ministros da Educação e da Saúde.
. _
Em verdade, como aquela prefeitura desenvolve junto
ao alunato municipal, um importante trabalho de assistência
odontológica, tendo-se equipado, para tanto, com sete gabinetes dentários, ali se_rvindo sete dentistas. por el~ remunerados, necessita, obviamente, de apoio complementar de outros órgãos públicos.
Nesse sentído, é que o Prefeito Isaac Bennesby encam~
nhou ao Exm"' Sr. Ministro da Educação uma lista de instrumentos e materiais denfárfOs, que espera 1he sejam proPorcionados através _do Programa Nacional de Saúde do EscQlar
(PNSE), desenvolvido pela Fundação de Assistência ao Estudante (F AE).
Só me resta, pois, encarecer ao_Ministro Murílio Avellar
Hinguel que atenda esse pleito de inegável alcance educacional.
Idêntico apelo eU faÇo ao Ministro da Sa-iíde, Doutor
Jamil Haddad a quem o zeloso Prefeito de Porto Velho enca~
minhou uma lista de medicamentos que, doados por aquele
Ministério, viria suprir as necessidades básicas daquela municipalidade.
.
Da Câmara Municipal de Pimerita BuenO, recebemos cópia da Moção n" 10/93, de autoria da Vereadora Wildes GOm~~
Ribeiro Soares Carvalho- PDS, alertanc:Io-nos para a proximidade da data da Reforma Constituciox;tal, comentando algumas emendas em cogitação, e fixando-se, sObretudo, na que
pretende abolir a aposentadoria por tempo de serviço, contra
o que ela se posiciona.
----Ao registrar o recebimento dessa moção, queremos tranqüílizar a atuante vereadora, assegurando~ lhe que em temas
como este, tal como em todos os que concernem às 9emais
conquistas sociais, nossa posição será a de -~_pOio aos direitos
adquiridos do trabalhador.
Quero deixar registrada, também, urna mensagem que
não diz respeito a um pedido mas, antes, a um_agradccimento.
Refiro-me ao ofíciO-subscrito pelos senhores Ge_raldino
Turcatto e Aldy Scardua Zanardi, respectivamente Prefeito
Municipal c Secretário Municipal de Desenvolvimento e Meio
Ambiente de Alto ParaíSO - Rondônia. Neste, as citadas
autoridades, após· agradecerem nossos esforços junto ao Governo Federal, em prol da conclusão da linha de transmissão
da Hidrelétrica de SamUel e da inclusão daque.ie Município
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no Projeto da Linha de Transmi$sâo, comentam, também,
a união dos Parlamentares- de Rondônia - a d~speito ·das
diferenças partídárias- para por fim ao problema do racionamento de EnergiaElétrica que tanto afeta o Estado.
A propóSito dessa atitud~ suprapartidáriá, assUmida pelos
Parlamentares de Rondônia, assim S:e expressam_ as ilustres
autoridades de Alto P~r.ais9_:_
"Gesto nobre este dos Parlamentares, que veio dar outra
visão no conce~to político de nossos representantes, frente
a nossa população."
Saibam o ilustre edil de Alto Paraíso e seu digno Secre~
tário Municipal que muito nos sellsibiliza este comentáfio,
exatamente na medida em que ele de:smente dOis conceitos
muito correnteS hoje erTl <.Úá·: O da ingúltidáó-dos beneficiários
do trabalho desenvolvido pelos mandatários do povo e o do
.desprestígio da cla~~e política, junto a· Seus representanteS.
Desejo deixar aqui também consignado, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que, por vezes, experimento uin estranho
sentimento, envolvendo solidariedade, pena e admiração ao
mesmo tempo, quando penso nas lutas e vicissitudes. enfren~
tadas pelos vereadores zelosos e _atuantes de nossos di~tantes
_rincões do interior. .
- Ninguém mais próximo dõ povo do que eles; nillguém
mais envolvido em seUs problemas e em suas carências do
que eles e, ao mes.mo tempo, ninguém mais distante das soluções, melhor dizendo, das pessoas e do_s_ órgãos governamentais que concentram os recursos e os poderes hábeis para
·__ _ _
_ _
resolver tais problemas.
Es.sa distânci.~ ~ desainparo sé faz seritir~ airida m-ais, quari~
do os governantes fecham-se nos seus próprios planos e interesses, e deixam de tac:lo .os interesses di; $,éii~ governados,
como é o que vem acontecendp no_ meu.EStado.
-Prova eloqüente do que acabo de dizer encoritra~se_ nos
Ofícios de n'' 16/93 e 18/93, do_ operoso vereador do PDS,
de Cacaieiros, Senhor.Pedr9 .Rodrigues, que recorre à nos~a
intermediação junto às autoridades competentes, a fim de
obter a solução- de dois problemas vitais para a comunidade
que representa.
O primeiro diz respeito à instalaÇão de terminais te1efônicos, bem corno de mais telefones públicos em cacaieirós,
já que o Município S6COrita conflim-POstO-de Serviços, dispondo este de um ú.nico terminal._
_
O segundo, se refere às doações,_ se Possível, de 20 càdei~
ra~ de rodas para os deficiente"s físicos do Município; 'sem
condições financeiras para co"ri1prar ·esse utensílio indispen~
sável à sua locomoção.
Ao fazer esse registro, apelO, também, para os poderes
competentes, no sentido de que encurtem, com sua solidariedade, as distâncias que os separam- do povo -humilde de Ca~
caeirõs.
LigadO, até certo ponto, às- iafzes dOs -problemas que
acabo de relatai, está o- tema da Moção qUe nos chegou da
Câmara Municipal de Pimenta Bueno/RO. Nesta, a combativa
vereadora Wiides gomes Ribeiro SOareS Carvalho. do PDS
de Pimenta Bueno, deplora as grandes mazelas que assolãm
o Brasil de hoje, ao mesmo terripo em que, solidarizando-se
com o Presidente Itamar Franco~ manifesta sua esperaf!ça
de que ele adote as medidas necessárias ao soerguimemto moral, político e económico do País.
Ao registrar o recebimento dessa veemente Moção da
vereadora Wildes Carvalho, esc!lsado dizer, Sr. Presidente,
que ela reflete os anseios e as esperanças de tOdo o imbatível
povo brasileiro.
-
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Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais
oradores inscritos. Nada mais havendo a_ tratar, a Pn.::sidência vaí encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de. amanhã
a seguinte
ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 9, DE 1993
.
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Le_gisR
lativo no 9, de 1993 (n' 186/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato_ que outorga permissão à Rádio Jovem Pira
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-qUência modulada na Cfdade de Piracaia, Estado de São Paulo,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Magno Bacelar, em substituição à Comissão de Educação.

-20FÍCIO NoS/51, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
'"'c", do Regimento Interno)
OfíCiO n9 -S/51, de 1993, através do qual a Prefeitura do
Município de Joinville - -SC solicita autoiiZã"Çãó pãra que
possa contratar operação de crédito junto ao Banco do Desenvolvimento do Estãdo de S!inta Catariiia, no_ valor de onz~
bilhões, seiscentos e sessenta milhões, tJ;:~ze_ntos e tririta e
oitO niil, cento e trinta e oito cruzeirOs--e séssehtá-té:iJ.taVos·,
para os fins que especifica. (Dependendo de Parecer.)
-3REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 119, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer o'' 158, de 19~3) do
ProJeto de Lei do Senado n~ 119, de autoria do Senador Aureo
Mello, que transforma a Estação Ecológica- das Anavilhanas
em Parque Nacional das Anavilhanas.
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que co-nsta do Processo no:- 012.762/88-1,
Resolve alterar o Ato desta Presidência n9 10, de 1985,
publicado no DCN, Seção II, de 2de março de 1985, e alterado
pelo Ato do Presidente n"' 64/88, publicado no OCN, Seção
II, de 12 de maio de 1988, para manter aposentado, por invalidez, o servidor AFONSO JOSÉ COELHO CÉSAR, Analista
Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro Permanente do Senado Federal, com os vencimentos do cargo em
comissão, código SF-DAS-5, nos termos do art. 40, inciso
I, da Constituição da República Federati•;a do Brasil, combinado com os arts. -186, inCiso I, § 1", 67 e 193 da Lei n~
8.112, de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução SF
n" 87, de 1989, e as vantagens da Resolução SF n'' 21, de
1980, com proventos integrais, a partir de 7 de abril de 1993,
observado o disposto no art. 37. inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 28 de maio de 1993. -Senador Hum-- berto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 336, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no usO- da s.ua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e de acordo com o que
consta do Processo ri 9 009:757/93-7, resolve exonerar, a pedido, ISRAEL EUGf:NIO RODRIGUES BARBALHO do
catgo de Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e
Transporte, Nível II, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do
Senado Federai. a partir de 31 de maio de 1993.
- Senado Federal, 28 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
6' REUNIÃO, REALIZADA EM
27 DE ABRIL DE 1993
Às dez horas e quarenta minutOs do -dia vinte e sete
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 Roc_ha, com a presença dos Senhort!s Senadores Valmir Campelo, Magno Bacelar, Élcio Álvares, Raimundo Lira, Almir Gabriel, Garibaldi Alves Filho, Ronaldo
Aragão, BeiJo Parga, João Calmon, Gilberto Miranda, Dario
-4Fc-i'Ciia, Saldanha Dcrzi, EspCridiãõ Amin, Carlos Patrocínio,
PRQJETO DE LEI DA CÂMARA
MáriO Covas, Álvaro Pacheco, Jonas Pinheiro e Cid Sabóia
N• 2, DE 1992
· Discussão,-em tu-rilo único, do Projeto de Lei da Câmara
de Carvalho, reúne-se a Comissão de Assuntos Económicos.
Deixam de comparecer os· Senhores Senadores Ronan Tito,
no 2, de 1992 (n' 318/91, na Casa de origem), que dispõe
RuY Bacelar, C~~ar Dias. Mans1,.1eto de Lavor, Alufzio Bezer~
sobre o contrato.. de franquia empreSarial (franchising) e dá
ra, Onofre Quinan, Henrique Almeida, Beni Veras, José Rioutras providências, tendo
cha, Affonso Camargo, Albano Franco, Ney Maranhão, Moi-Parecer, sob no 88, de 1993, da Comissão
-de Assuntos Económicos, favorável ao Projeto, com -sés Abrão,_ Meira Filho e EduardO Suplicy. Havendo número
reginlental, o SenhOr Presidente declara abútos os trabalhos~
Emendas que apresenta, de noS 1 a 7 - CAE.
c:spensando a leitura da Ata da reunião anteriõr, que é-dada
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-: Está encerpor aprovada e, a seguir, comunica que foi recebído em aurada a sessão.
diênciá pelo Senhor Minístfó da Fazenda, Doutor Eliseu Re(Levanta-se a sessão às 15 horas e 30_minutos.)
sende conforme ficara acertado na última reunião da Comissão
-, a fim de discutir a questão dos Projetes que-tramitam
ATOS DO PRESIDENTE
nesta Casa desde mil novecentos e noventa e um. Sua Excelência informa que, de acordo com o Senhor Ministro, a docuATO DO PRESIDENTE No 335, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compementação necessária à tramitação destas matérias foi enviada
~ncia regimental e regulamentar, em conformidade com a _ ao Senado Fede.ral em tempo hábil pelo MiniStério da Fazen-
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da, o que demonstra que a morosidade constatada em sua
tramitação é devida ao próprio Senado. QSenhor Presidente
propõe que o Senhor Ministro da Fazenda seja convidado
a comparecer frente a esta Comissão; ocasião em que se poderia debater todos os assuntos que vêm sendo sugeridos pelos
Senhores Senadores. Sugere ainda, que sejam convidados_ os
Senhores Presidentes do Banco Central do Brasil e do Banco
do Brasil, bem como o Senhor Secretário da Receita Federal,
para tratar de assuntos tais como a eliminação da TR; linha
de crédito rural do micro e pequeno produtor e a obtenção
de informações quanto à arrecadação de receita e defasagem
fiscal, respectivamente. Em seguida, Sua Excelência franqueia
a palavra aos Senhores Senadores que queiram discutir a quesM
tão. Participam os Senhores Bello Parga, Garibaldi Alves Filho e Joao Calmon. Não mais havendo quem queira discutir,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador 'É leio ÁlvaM
res, relator da MSF n" 139/93+_"Do Senhor Presidente da
República, solicitando a rerratificação da Resoluçào n"-54;
de 1992, do Senado Federal.", para que leia o seu parecer,
favorável nos termos do PRS que apresenta. Submetida a
discussão e votação, a matéria é aprovada. A seguir, o Senhor
Presidente convida o Senador Carlos PatrocíniO a ler o parecer
oferecido pelo Senador Rorian Tito - ausente da reunião
- ao Ofício "S" n' 5/93, "Do Senhor Presidente do Banco
Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura Municipal d-e Santa -RQSã da Serra -_
MG. junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais,
no valor total de Cr$125.000.000,00.", favorável nos.termos
do PRS que apresenta. Em discussão- a matéria. usam da
palabra os Senadores Dario Pereira, Joao Rocha, Carlos PaM
trocinio e Bello Parga. A votação da matéria é adiada para
uma próxima reunião a fim d"e que possa· Ser reexaminada
na presença do relator, que fornecerá dados para uma melhor
avaliação. Prosseguindo, o Senhor Presidente- confere a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho, para que proced_a à
leitura do relatório favorável oferecido pelo Senador Ronan
Tito ao PLS n9 24/93, que ''dispOC sobre a aplicação no sistema
financeirO de recursOs repassados ou- transferidos pela União
a órgãos ou entidades dos três níveis de governo, e dá outras
providências.", de autoria do SerladorValmir Campelo. Colocada em discussão a matéria, falam os Senadores --Rorlã.ldoAragão, Valmir Campelo, Esperidião Amin ..:...... que inforTna
ter apresentado projeto no mesmo sentido, o qual já foi aprovado - e Alrnir Gabriel. A matéria é retirada de pauta para
reexame, com a anuência do autor, Senador V ãlinir Caritpelo.
Em seguida, o Senhor Presidente passa ã-paiaVra ao Senador
Alrnir Gabriel, para que leia o parecer oferecido pelo Senador
Aluízio Bezerra, favorável ao PLS n'·' 149/91, de autoria do
Senador Ronaldo Aragão, que "fixa prazo" para a entrega
dos recursos do PIN e Proterra aos fins a que se destinam.".
Não havendo quem queira discutir, a matéria é submetida
a votação nominal e é aprovada. Após a votação, verifica-se
que o relator não se referiu às emendas de números 1 e 2,
oferecidas à matéria pelos Senadores Mansueto de Lavor e
Beni Veras, respectivamente, motivo pelo qual o Senhor Presidente resolve anular a votação e enviar o proCesso ao relatõr,
para que este se posicione com relação a essas. PassaMse,_ a
seguir, à apreciação do PLS n'-' 16/93, de autoria do Senador
Álvar Pacheco, que "dá nova redação ao atL 30 da- L~i no:>
8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização
da seguridade social, institui Plano de Custeio e dá outras
providências", alterada pela Lei no 8.620,_~_e 5 de janeiro
de 1993", cujo relator, Senador Bello Parga, oferece parecer
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favorável, com a emenda o'.' 1 que apresenta. Em discussão
a matéria, participam os Senadores Almir Gabriel, Carlos
Patrocínio, Ronaldo Aragão, Álvaro Pacheco e M_?rio Covas._
É concedida vista da matéria ao Senador-Mário Covas, pelo
prazo regimental de cinco dias úteis. Em seguida, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senador Magno Bacelar,
relator do Ofício "S" n~ 26/93, "Do _Senhor Pr(!sidente do
Banco Central do BrãSil~ enCaminhandó -ao Senado Federal
solicitação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
para a emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS), destinados- ao giro de -83% das 52,063_)02 LFT-~:S._ vencíveis no
r SeOleStre de 1993_. "_,-para que proceda à leitura do seu
parecer, favorável nos termos do PRS que apresenta. Não
havendo quem queira discutir, a matéria é colocada em votação-~e é aprov-ada. A seguir, o Senhor Presidente convida
o Senador Esperidião Amin a proferir o seu parecer, favorável
nos termos do Substitutivo que apresenta ao PLS n" 170/91,
de autoria do Senador Nelson Wedekin, que "altera a redação
do art. 14 da Lei n~ 7.713, de 22 de setembro de 1988.".
Em discussão a matérlà, usam da palavra os SenadoreS- Cid
Sabóia de CarValho, Esperidião Arriin, Carlos PatrocíiliO~-RoM
naldo Aragão, -Bello Parga, Magno Bacelar, Dario Pereira
e Gilberto Miranda. Submetida a votação nominal, a matéria
é aprovada, com as subistituiçõe"_s_propostas. Prosseguindo,
o Senhor Presidente sugere qUe o Ofício "S" no 5/93, seja
ação da Comissão de Constituição, justiça e Cidadania, a
fim de que esta possa oferecer parecer quanto à contitucioM
nalidade da matéría, uma vez que a assessoria não dispõe
de poder sufic_iente par~Ctãilto.- A sugestão é aceita e Sua
Excelência concede a palavra aos Senadores Gasib~ld_i_ A.lves
Filho e Bello Parga para considerações. Não havendo mais
quem queira discutir, o Senhor Presidente comunica quC ficarão adiadas para uma próxima reunião as seguintes matérias:
PRS n' 2191, PLC n' 124192, PLC n" 152/Y2, PLS n•' 45/92,
PLS n• 86/92 e PLS n' 32/92. Nada majs havendo a tratar,
Sua Excelência declarã.-cumPricto o objetivo d~ reÚnião, encerM
rando-a às treze horas e trinta e sete minutos lavrando eu,
Dirceu Vieira Machado Filho, a presenta Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. --$enador
João Rocha, Presidente.
(Ínteira do apanhamento taquigráficc..)
ANEXO A ATA DA 6• REUNIAO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE I993, AS DEZ HORAS,
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE; SENADOR
JOÃO ROCHA:
.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
REUNIÁO 27-4-93- !Oh40min
Presidente: João Rocha
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Srs. Senadores,
declaro aberta a pauta da reunião de hoje.
Inicialmente, queremos fazer um breve comentário sobre
assuntos que interessam diretamente à Comissão de Assuntos
Económicos do Senado Federal.
Ontem, no final da tarde, estivemos em audiência com
o Sr. Ministro da Fazenda para discutir com S. Er' sugestões
que surgiram na última reunião" -da Comissão de Assuntos
Económicos do s.enado Federal, colocando a S. Ex~ a preocuM
pação de que os assuntos mais importantes ·na área do seu
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Ministério fossem raiDbérn debatidos aqui na nossa Comissão,
especificamente a respeito da emissão do papel-moeda, resoluçOes autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e que
devem ser homologadas pelo CongressO Nacional.
Fazendo uma análise mais profunda perante a Comissãó,
concluímos que a morosidade não partiu do Governo. O Go-

verno encaminhou, em tempo hábil, todas as solicitações de
homologação, de

emis_s~o

d_e papel-moeda. Foi urna reunião

breve, porque o Sr. Ministro estava com uma pauta extensa,
e-iilclusive -coni viagem -irúlrcada, ontem mesmo, para os Esta-

dos Unidos, para discutir a rolagem da dívida. Ficamos de
ter um novo_ encontro. Na ocasião, expusemos a S. Ex~ que,
realmente, a Comissão tem todo o interesse de acompanhar
os assuntos mais importantes no que diz respeito ã Colagem
de dívida, de Estados, de municípios, reforma fiscal e tributária do País e, basicamente, todos assuntos afetos à ComisSão
de ÃssUntos EconômiCos. Sentimos do Sr.- MiniStro toda a
receptividade.
Também queríamos adiantar que, hoje, há uma série
de medidas provisórias, decretos-leis do Governo, envolvendo
toda a área económica- e-Ji:rianceira _do__País.
- GOstariariiOs ·de sugerir aOS-Srs. Senã.dOies- e -a-eles tanibém pedir-lhes, o apoio de trazer à COmisSãO todas as pessoas
envolvidas na execução desse projeto, a saber:
As presidências do Banco Central e do Brasil, no que
diz respeito à eliminação da TR ou criando um valor de referência com a acumulação mensal.
A presidência do Banco do Brasil sobre a linha de crédito
rural do micfo e pequeno produtor.
A presidêilcia da C3ixa Económica Federal sobre essa
linha de crédito para habitação popular, sobre a linha de
crédito para a empresa de construção civil.
Sã_o assuntos que iriteit.!SSam diretamente à Casa, porque
estamos com um projeto dessa área tramitando aqui.
GoStlffíaffiõSâe ter também do Sr. Secrétáiio da Receita
Federal info"rmaçôes quanto ã-arrecadação de receita e defasagem fiscaL Já existe, inclusive, um requerimento de iniCiativa
do Senador Odacir SOarC.s, pedirldo a presença do Secretário
da Receita Federal na Comissão. __Penso que é muito importante, também, para S. Ex•
Há um requerimento, do Senador Esperidião Amin, solicitando a presença do Sr. Ministro para esclarecer quais as-providências que o Governo Federal está adotando para limitar os gastos de pessoal, em razão das receitas correntes.
Tudo isso, levamos ontem ao conhecimerilo do Sr. :Ministro e, hoje, ampliando esta sugestão__ do Senaqor E_speridião.
Amin -que seiripre nos honra com a sua presença em todas
as reuniões- qUéifainós neSSe momento. receber a ap_rovação
dos Srs. Senadgres, ou sugestões a mais, para convocar essas
personalidades do Governo Federal, para aqui, na Comissão
de Assuntos Económicos, possai:nos debater esses assuntos,
que são de interesse nacional c que estão aí para ser decididos
, ___ _ _
pela Casa.
Coloco a palavra à disposição dos Srs. Senadores que
desejarem fazer quãlquer acréscimo ao assunto para, em seguida darmos início aos temas da pauta.
Há mais um adenda de que me esqueci. Hoje conversei
com o Senador Garibaldi Alves Fjlho, autor da iniciativa da
convocação do Ministro ã.o plenário do Senado Federal, e
o Senador concordou CQ_m nQssa sugestão no sentido de que
o Ministro, ao invés de vir ao plenário -desta Casa, venha
ao plenário desta ComiSsão. Quereinos o apoio de tódos os
Srs. Senadores para discutirmos, não só esse novo-plano eco--
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nômico, mas todos os assuntos que entenderem interessantes
e importantes. Seria uma pauta ãril.pla, livre, podendo-se tratar
~obre todos os ;;tssuntos. Noss_a tes_e_ seria exatamente ampliar
não somente esse assunto específico, mas também esse Plano
Económico. Quarito à data, estávamos querendo marcar a
quarta-feira da próxima semana, porque ele _chega do exterior
_ no dia 3 à noite. Estará aqui no Brasil na terça-feira. Temos
que verificar o prazo, porque ine parece que ele vai à Comissão
de Finanças da Câmara dos Deputados no dia 4 ou 7.
O SR~ BELLO PARGA- Sr ..Presidente, o Líder Pedro
Siffion, Ontem nO plenário, já coinUriicou ao Senador Garibaldi
-Alves Filho que na quarta-feira S. Ex~ estaria em condições
de comparecer ao Senado. Não é isso, Senador?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- É verdade. O
Senàdor Pedro Síníon conversou_c_om o Ministro e ficou acertado que S. EX"_ viria ao plenário do Senado_ Federal no dia
5, próXimª quarta~feir~.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -

A Assessoria

do Ministro me colocou que já havia um compromisso prévio
com a Câmara dos Deputados ãs 10 horas da manhã de quartafeira. Portanto, o Ministro estaria aqui às 14 horas e 30 minutos.. Estamos querendo refluir. Gostaríamos _que, se possível,
S. Ex~ comparecesse à Comissão às 10 horas.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente,
realmente, acho que isso depende de entendímentos entre
o Uder do Governo e o próprio Ministro. Essa- questão do
dia e da hora deveria ser decidida na base desses entendimentos,

O SR. JOÃO CALMON --,.Sr. Presidente, a propósito
desse assunto, gostaria de lembrá-lo_de que a iniciativa extremamente feliz -do Senador Garibaldi Alves Filho foi acolhida
com c;:ntusiasm9 p_elo Líder do Governo, que se entendeu
imediatamerite ·com o Ministro da Economia e, minutos depois, anuncioti._no plenário do Senado não apenas a aceitação
do Ministro, que é óbvia - e seria~ inclusive imperativa,
mas marcando dia e hora. Tenho impressão de que, agora,
uma modificaÇao, transferindo do plenário do Senado para
a Comissão de Assuntos Económico_$. poderá ptovocar eStranheza. Houve unla convocação pública, oficial, aprovada por
unanimidade, aceita pelo Ministro. Agora ele vai ser notificado de que não falará no plenário do Senado, mas apenas
--etn urna comisSão técnica, embora de importância transcenclental como esta. Faço esta ponderação que me parece lQgica,
mas admito.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- lsso.está dentro
da tese do Senador Garibaidi Alves Filho de que vamos entrar
enl cantata coin_ o Senador Pedro- SimOn; qUe é o Líder do
Governo: Nossa preocupação é que se trata_de um assunto
que afeta basicamente a medida provisória. Todas as decisões
do Governo estão diretamente atreladas à Comissão-de Assuntos Económicos, ma-s vamos levar isso em consideração e buscar um entendimento com o Senador Pedro Simon, e o que
for viável será feito então. se não houyer_essa possibilidade,
teremos que convocá-lo a posteriori para atender também
à solicitação de requerimento específico do_ Senador Esperidião Amin. Parece-me que o pedido do Senador refere-se
a esse pacote fiscal do Governo; é específico, não é Senador?

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -

A convo-

cação, Sr. Presidente. diz respeito a tOda a política económica
do Governo.

--··
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Sim, a-toda a
--··Em votação.
política económica.
- ·· - ·
A Presidência da Mesa volta a reiterar que está iótalmente
O SR. DARIO PEREIRA -Sr. Presidente, não estou
aberta a sugestões, para que possamos sair um-pouco da rotina
entendendo o seguinte: como será aprovado o parecer, se
de estar aqui somente aprovando projetas de lei e começar
o mesmo diz que a Constituição Federal proíbe a parte de
a tratar dos assuntos que interessam diretamente à economia _ lCM e FPM para garantir o firianciame-nto?
do nosso País. A Comissão é composta de 27 membros. To-dos
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Vou dar uma
eles têm uma experiêrtclá rttuíto··grânde, ·e eStarilos, nesse
expliCação que a assessoria técnica esd forriecendO~_pode ser
momento_em que o País está precisando sair dessa crise~-preci~
Viriéulada a fonte de receita do ICMS-. Existe a poSsibilidade
sando buscar a experiência de todos os colegas e trazer aqui
do município fazer a viriculação do ICMS nos empréstimos
a equipe do Governo fiara Sabermos como está procedendo,
a curto prazo, desde que haja uma autorização prévia do
corno pensa, mas não numa forma de prejudicar e sm· de
poder legislativo municipal ou estadual.
somar, acrescentar e buscar caminhos para as soluções que
O SR. DARIO PEREIRA - Sr. Presidente, e quanto
o País necessitã..
--ao FPM?
Estão, agora, abertos os trabalhos da Comissão~ pedindo
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A informação
ao Senador Elcio Alvares para relatar o item 1 da pauta.
que tenho é a de que e1e pode usar uma ou outi'a fonte de
o·sR. ELCIO ALVARES- Está em pauta a Mensagem
recursos. Então, utilizaria, no caso, a fonte de recu·rso legal:
no 1.139, de 1993, do Excelentíssimo Senhor Presidente da
o ICMS.
9
República, que solicita a rerratificaçãó da Resolução n 54/92
O SR. BELLOPARGA-'- É o pàrecer do Banco Central
do Senado Federal.
que está citando o dispositivo constitucional que impediria
tal cessão.
(Continua a leitura)
Seria bom esclare'-'~r isso antes da votação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Bm.discussão
Art. 167, IV.
o relatório do Senador Elcio Alvares. (Pausa,)
O SR. PRESIDENTE TJoão Rocha) - Um momento,
O SR. RACHID ~ALDANHA DERZI - Eu estava
para esclarecer a dúvida.
falando, quando o Senador João Calmon me cortou a palavra.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, eu
Então, eu queria voltar ao assunto que eu estava tratando.
gostaria de ler o art. 167, IV, para diilinir eSs-ãS dúvídasA
Creio que esta Comissão deverià se reunir"no plenário
do Senado, porque aqui é muito longe, e lã é mais ·perto.
"Art. 167, São vedados:
Ou, então, vamos mudar as reuniões para a sala S.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão.
(Pausa.)
_ -· .. . ...
Não havendo quem queira discutir, a PreSidência Vai colocar em votação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência solicita ao Senador Carlos Patroç:ín_i_p para
relatar o item 2 da pauta.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO.,- Parecer da Comissão
de Assuntos EconômiC_os sóbre o Ofício s_.; n~' 5, de 1993,
35-,-de 6-1-93, na origem, do Sr. Presidente do Banco Central
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal a solicitação da
Prefeitura Municipal de Santa Rosa da Barra, Minas Gerais,
para contratar operação de crédito no valor de 125 milhões
de cruzeiros, a preços de setembro de 92, junto ao Banco
de Desenvolvimento de Minas_{}erais, S/A_-_ Ba/MG.
O parecer que nós vamos proferir é do Senador Ronan
Tito.
·
·(Leitura de parecer)
Sr. Presidente, este é o parecer do eminente Senador
Ronan Tito que conclui favoravelmente.
Tive algumas dúvidas no que diz respeito àS garantias,
ou seja, cotas-partes de ICMS ou FPM, que o próprio Relator
assegura que fere a ConS_tibüÇão Federal. Tenho essas dúvidas
e reservo-me o direito de discuti-las posteriormente.
Em princípio o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão
o relatório. (Pausa.)

IV- a vinculação de receita de imp()stos a órgão,
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts.
158 e 159, a destinação de recursos para manutenção
e desenvolvimento do ensino, como determínai:lo pelo
art. 212~ e· a prestação de garantias às operações de
- cJ:édito por antecipação de receita, previstas no art.
165, § 8~';"

O _SR. PRESIDENTE (João Rocha) - É preciso ler
muitos artigos.
Como está e-Xistindo dúvidas sobre a constitucionalidade
_ da_ autorização do Senado f'ederal, por precaução, vamos reti-rar e-ssa m3téria da pauta~- para que -a-assessoria técniCa da
Comissão-faça um estudo mais aprofundado sobre o assunto.
~la será incluída na pauta da próxima reunião.
- -0 SR. BELLO PARGA- Si. Presidente, parece-me
que o dispositivo constitucional foi citado por equívoco pelo
Banco CentraL O que tal dispositivo veda é a vinculação
da receita, ele não impede a cessão desse tributo como garantia
bancária.
A meu Ver, o _Banco Central errou.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Vamos aguardar
até a próxima reunião, quaildo pediremos ao Relator, Senador
RonanTito, que esclareça essa dúvida. Nesse ínterim, vamos
-transmitir à assessoria técnica essa preocupação e pedir-lhe
um parecer definitivo sobre o assunto.
Pedimos ao_ Senador Garibaldi Alves Filho que relate
? ite'm 3-da pauta.
---- - -

_j
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, passo a ler o parecer do Relator. Senador
Ronan Tito,,refercnte_ao iteffi_3:
~ - -,
'
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(Leit-Ura de parecer)

PbttaiitO" e·m face dó eXpostO e dada a grande iriipoi'tância
desse projeto pai'â uma rad0ria1-e efiCíente aplicaçãO dos recur~
sos_ p-úblicos e para o próprio aperfeiçoamentO da administração pi:íbiica, Opinamos favoravelmente à sua aprovação.
Sr. Presidente, é o parecer do Senador Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão
o parecer do Senador Ronan Tito·, lido pelo Senador Garibaldi

Alves Filho ..
' ..
O SR. RONALDO ARAGÁO - Sr. P-residente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem V. EX' a
palavra.

O SR. RONALDO ARAGÁO- Sr. Presidente, considero louv~vel o projeto do Senador Valmir Campelo, mas
tenho certa dúvida quanto ao prazo em que esses recurso-s
ficani aplicados. PareCe-me que isso foi deixado em aberto.
Determinados administradores,_com essa lacuna existente, poderão aplicar e levar sempre esses -recursos, ·que deveriam
se destinar à educaç-ão, à saúde etc., a um prazo que, ao
inVés de beneficiar, viesse a prejUdicar a:s obras a que foram
destinados.
Portanto, a minha sugestão é que se estabeleça um prazo
para a- aplícação desses recursos de até 30 dias, com a fiscalização da assembléia, das câmaras de vereadores. Sabemos,
com todo respeito, que a câmara de vereadores nem sempre
toma conhecimento desses .recursos destinados pela União.
Sugiro também que seja obrigatório o repasse desses recursos
federais para. os Est,_ados e municípios, tendo imediatamente,
quando da s_u_a aplicação no mercado financeiro, a assembléia
e._a câmara dos vereadores conhecimento prévio, para que
se possa fazer a cc-responsabilidade.
O SR. VALMIR CAMPELO .::... EU pediríá ã palavra
·pata dar um esclarecimento ao nObre Senador Ronaldo Ara'gão' ·
·
· ·
·
·
·
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ..=Tem a palavra
.Y·~'-~<'
O SR. VALMIR CAMPELO - Senador Ronaldo Aragão, isso já -está implícito no pi-ópriO- projeto-. O superâVh
tlessa receita, que será oriunda da aplicação firi.an&ifa -através
de bancos oficiais, com o- conhecimento das próprias assembléias legislativas e câmaras municipais, será incorporado como receita orçamentária. Essa: incõqforaç-ão, ·nai'uralmente,
J;~rávotada pela própria câmara e assembléia legislativas, senP.Po portanto, automática. O poder executivo local terá, ime•. 19iat~mente, a obrigação dessa participação, mesmo porque
; ~ câmaras tomarão c.onhccimento quando_ da incorporação,
através das disponibilidades de recursos de custeio - que
serão as despesas correntes - , ou através da incorporação,
quando se tratar de obras de investimentos, que serão as
despesas de capital.
· Louvo essa preocupação de V. Ex~-; rriaS eu entenderia
dêsnecessárío. Iríamos colocar algo que, modéstia à parte,
-·já está óbvie no -próprio projeto.
__ _ O SR. PRESIDENTE (João Rocha) o Relator, Senador Ronaldo Aragão.

Com a palavra
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O SR. RONALDO ARAGÃO - Com todo respeito
que tenho ao meu prezado ãmigo, Senador Valmir Campelo.
parece-me que não está óbviO. Quer-o repetir o -que sempre
diz o Senador Ronan Tito: o trágico do óbvio é não aco_..n.tecer.
Não há estabelecimento de um prazo dessa aplicação. o que
entendo ser necessário.
O SR. VALMIR CAMPELO- O executivo, no caso.
iria perder. à medida em que V. Ex• determina um prazo
fixo de 30 dias; pof exemplo, se o governo municipal, o poder
executivo tem condições de, aplicar por 40, 50 ou 60 dias
até-ffiesmo pai'ã se-prevenir dC um õão-cumpriirie-nto, de uina
lib_eração de recurso de urna obra que está sendo executada,
ele não tem a obrigação de pagar, porque ela está em débito.
ainda com o próprio Estado, que ficaria, entãO, prejudicado
-nessa aplicaçãO:, com esses 10,_15 ou 20 dias. Essa liberdade,
Senador, deve da ser concedida ao Chefe do Poder Executivo,
porque, além dessa fiscalizaçãO pelas câmaras municipais e
-assembléias, V. Ex• vai verifiCar no art, _2_~ d9_projeto _cje lei,
que diz: "os rendirnentôs os valores
atualizaçãO monetária, resultan+es das aplicações financeiras de que trata o
a~tigo anterior, serão con~abilizaqos_~e acordo com a Lei
n~ 4.320". Essa lei está sempre fiscalizada pelos órgãos legisladores e pelo próprio Tribunal de~ Contas.

e

da

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÁO- A correção das obras,
pelo que temos visto no Brasil, são maiores do que as correções
feitas através-do mercado financeiro. Por isso, viria o prejuízo.
Então, se fosse __estabelecido um prazo de aplicação desses
recursos, seriam agilizadas as obras a que foram destinados.
Entendo que as mesmas obras que foram destinadas. Acredito
que, caso não for estabelecido um prazo, estaremos correndo
um risco muitO' grà.nde de que esses recursos também sejam
defasados.
O SR. VALMIR CAMPELO- Peço a palavra a V.
Ex• para. mais uma vez, discordar do que foi colocado. Quero
dizer que os reajustamentos são aplicados quando se trata
de concorrência pública ou tornada de preços, porque os valoreS ultrapassam determinado limite. No_entanto, em se tratando de municípios - as licitaÇões públicas são feitas através
de carta-convite ,e não ultrapassam a quinhentas vezes o maior
valor do salário mínimo - essa preocupação de V. Ex• não
- s'"é aplica.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
o Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERJDIÃO AMIN·- Sr. Presidente, o texto
desse projeto versa sobre recursos repassados ou transferidos
pela União a órgãos ou entidades dos três níveis de Governo
e dá outras providências.
Na pauta ~a reunião, realizada há duas semanas pela
Comissão de Assuntos Económicos, figurava o Projeto de
Lei de minha autoria, n~ 251, de 1991, que versa especificamente sobre a· remuneração do~ recursos transferidos pela
União aos Esta:dos, Distrito Federal e Municípios. O projeto
era, portanto, anterior a este, com parecer favorável já prolatad_o pelo nobre Senador Elcio Alvares.
- - -Por ser -essa matéria ·coi'idata à que está sendo análisada,
consulto o autor do projeto- Senador Valmir Campelo sobre o objetivo real de sua proposta. Não sei se o nobre
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Senador Valmir Campelo conhece. o projeto anterior, que
inclusive foi aprovado no dia 14 de abril.
O SR, PRESIDENTE (João Rocha) -'.Foi uma falha,
realmente, da Assessoria. Um projeto deveria ter sido, pelo
_ _ -- menos, apensado ao outro:
O SK ESPERIDIÃO AMIN - A ementa do projeto
de minha autoria,aprovadO por esta CoillíSsão riõ_,~_~a 1_4~9-e
abril, diz o seguinte:
Dispõe sobre a remuneração dos recursos transferidos pela União - não entra em dftiifh.es sohre as
autarquias, etc. -aos Estados, Distrito Federal e Municípios ou aos órgãos e entidades-·por de controlados
e dá outras providências.
O objetívo dos dois ·projetas é o mesmo~ Na re~lidade,
o SenadorValmir Campelo e eu estamos raz~ri!lo uma pequena cirurgia na bolsa do Banco CentraL Seja_tnos çlarõs: êsses
recursos são remunerados, sim, .em. proveito do Banco Central.
Eu gostaria de fazer tima co~sulta ao Dr._ Mauro, çaso
esteja presente: a.remuneração desse dinh~irO que é_~~Sfe
rido c fic3. dormitando _é, .ne? final das· cOntas, a f9nt_e 1~8
do Orçamento?
··
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Trata-se de uma
pergunta interessante, e a Presidência pede q·ue a assessoria
anote para verificaÇão a posteriori.
O SK ESPERIDIÃO AMIN -Sejãltlosclaros: o Estado
recebe uma tr_ansferência. O GoVerno Fedeial_ flcri. ·com a Cor~
reção. ·
O SR, ALMIR GABRIEL- Então o repasse está sendo
feito pelo valor original.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Muitas vezes o Município ou o Estado não pode exeCutar partC-do convênio._ ·.
O SR. PRESIPENTE_Qoão Rocba) --:c:.Senador E.speridião Amin, há uma informação da 3Ssess0iia dizendo __qUe
o projeto do Senador Valmir Campelo é de iei complemen:tar,
e o de V. Ex~ é de lei _o_rdinária.
O SK ESPERIDIÃO AMIN -Veja bem, eu salientei
no começo: o meu não é projeto de lei complementar;porque
eu acho que não precisa.
Agora, o projeto é congénere, eu diria,..nem qriero dizer
que seja igual, nao.
·
O SR, PRESIDENTE (João Rocha_) -Eu perguntaria
ao Senador se há a possibilidade de retíra"i" ·esse projeto de
lei de pauta e à assessoria, para eu fazer a análise, s.e,. rea~en
te, o projeto de lei do Seüador Esperidião Arrtin, já ·aprovado
em reunião, anterior, atende àquilo ...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Eu não .faço objeção ...
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- .... que o Senador
acrescente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- ... a que sejam fundidos,
Sr. Presidente, Eu não faço objeção a que eles·-sejam fundidos.
O que eu acho é que não serra· raciçm,al, se a idéia é
convergente, termos dois projetes. Só isso:
O SK V ALMIR CAMPELO - Nobr.e Presidente, eu
diría, não conheci o projeto do Senador ESperidiãO Amin
e, realmente, é um projeto muito scmelhant~, eu achq.
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Eu entro aPenas na parte que- diZ--respeito aO a:I-1. 2",
quanto aos rendimentos. Disciplina o projeto com relação
à contabilidade dos rendimentos, que s.eri.<~ Q_~_l,lperavit dessa
·
própria aplicação·.
Agora, é claro que o objetivó meu, também, sería eXãtamente fazer com que o Executivo·pa·ssasse a tér um·a receita,
diante da inflação, cliante exatamente do dinheiro que é colocado, dos recursos que são colocados à disposiçãó dos estados
e do..s municípios e que, às vezes, o· Executivo é obrigado
a ddxar· depositado no banco, sem que isso, realmente, aumente a receita do própriO" estado ou do__ pr~prio município.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com
o Senador Esperidião Amin. -

a palavra

O SR. ESPERIDIÁO AMIN _:_ Senador; veja bem:
quanto ao projeto c:}úe-Ii.ós aprovamos~ se V. Ex~ me permite
- o da nossa autori"a ...:.... quero, primeiro, salientar-que ele
-lOi.-"ã.prcsenüido em 1991. Mas, só para observar, eu vou ler,
aqui, o parágrafo único d_o.art. 2~_do. projeto de minha autoria:
"'O produto da remuneração dos· depósito·s destinar-se-á
. ~o mesm~ fim pr~visto para os tecu.t:.sos transferidos~"
-, , , Ou seja, ao .invés de. o cllnhejx:p fiçar estagnado, ·ele será
·~engoidado" --artificialmente, pÕrque, na verdade, ele será
·apenas atualizado para o mesmo destino.

O SR, V ALMIR CAMPELO - Eu não vejo nenhum
motivo, Sr. Presidente, absolutamente, para que tramitem
dois projetes, De forma que eu concordo ...
--o SR. _?RESIDENTE (João Rocha) - A redação, aí
no caso, seria .... (inaudível). ·
· - O SR. VALMIR CAM PELO -Perfeitamente. A preocupação é a mesma, e não vejo nenhum motivo para issO.
_ .. O $R. PRESIDENTE (João Rocha) - Vamos tomar
as proVídênciaS n.eces-siírfaS. -Ele atende, realmente, à fiOalidade da iniciativa do Senador. Muito obrigado.
O SR. VALM!R CAMPELO-,-- Tranqüilamente.
_.
. .c O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pedimos, agora.,
ao _Senador Almir Gabriel para relatar o item 9 da pau.ta.
SR. ESPERIDIÃO AMIN ~ Sr- Presidente, só uma
última contribuição.
. D SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pois não.
O SR. ESPERID IÃO AMIN- Ambos estamos malhando no mesmo artigo, que é o art. 164.
O SR. V ALMIR CAMPELO - Não estou malhando,
eu já retirei.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não, mas eu queria
dar uma informação últirria.
O SR. V ALMIR CAMPELO -Eu já conciirdd, não
· C!St6u
malhando.
··0 SR. ESPERIDIÃO AMIN- Só para ir ao encontro,
A própria Constituição preconiza, Senador Valmir Campelo,
que só "as disponibilidades de gastos da União serão depositadas" ... - a forma de como ela procede"_-" ... ressalvados
os c3.sos previStos· em lei".
Por isso é que, na minha opinião, não haveria necessidade
de uma lei"complementar. -·-·Ma? eu também não acho que esteja rigorosamente exato.

.. O
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pedimos ao Senador Almir Gabriel para relatar o item 9 da pauta.

O SR. ALMIR GABRIEL -Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu estaria apenas fazendo a apresentação do relatório
do Senador Aluízio Bezerra, que foi quem fez a apreciação
do projeto, embora eu concorde com o projeto do Senador
Ronaldo Aragão.
_
_
O projeto tem corno escopo vincular recursos de contri-

buições do Pin-Proterra aos programas orçamentários, ordenando as_ suas distribuições de uma maneira racionalizada
para.que sejam usadas à medida em que forem arrecadadas.'
O autor mostra que tais recursos, por seiêm vinculados,
não podem ser usados para fim que não sejam os de sua

destinação espccífiCá. E a forma como vêm se proCessando
as suas liberações tem atrasado, sobremaneira, as aplicações
dos projetas que s_ão elaborados com esses recursos~ e a demora da liberação causa muita corrosão em relação a esses valores, devido ao alto índice de inflação.
Na prática, o objetiVO do projeto é fazer com que os
recursos do Pin-Proterra tenham a menor demora possível
dentro do Ministério da Fazenda e cheguem rapidamente aos
órgãos de aplicação desses própríos recursos.
Sem dúvida que no Pín-Proterra estão incluídos projetas
da maior ímportãncia, sobretudo os de assentamento dos trabalhadores rurais e outros benefícíos ligados à área rural.
De. maneira que nós encaminhamos a favor o projet"o
do Senador Ronaldo Aragão.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Colocamos em
discussão o relatório lido pelo Senador Almír Gabriel. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação:
(Procede-se à votação.)
Aprovado por unanimidade.
Concedo a palavra ao ·nobre Senador Bello Parga para
relatar o item 11 da pauta.
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi:nos encaminhado projeto de autoria do eminente Senador Alvaro Pacheco que visa conceder um novo prazo para
que as pequenas e médias empresas recolham as contribuições
devidas à seguridade social.
(LEITURA DO PARECER)
Éo_nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão
o parecer do Senador Bello Parga.
O SR. ALMIR GABRIEL - Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a: palavra
o Senador Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL- Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeiro, quero louvar o objetivo do Senador Álvaro
Pacheco e o parecer do Senador Bello Parga. Todayia, creio
que o item 11 do parecer é suficientemente grave para colocar
no pensamento de cada um dos Senadores, para decisão, o
real alcance dessa propositura.
Diz o item 11:
"No tocante as aspecto financeirO da_ propositura
em tela, objeto precípuo do exame dessa Com~ssão,
a sua jusfificatíva não contém dados que nos permitam
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avaliar em profundidade a repercussão da medida no
fluxo de caixa do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS."
Disponho de alguns dados _sobre os quais podemos conversar. O primeiro ponto é esse. O segundo, é o fato de
que, no texto, estão excluídas as microcmpresas_, Constando
apenas as peqUenas e médias. Ficaria, então, as micro e as
grandes_ou gigantescas COpl prazos iguaiS, o que seria, evidentemente, um equívoco.
Creio que houve apenas falta de atenção com relação
a esse-aspecto. Todavia, o que eu quero assinalar como discusSão báSica e a qUestão do fluxo de caixa do- Sistema da Previdência. Há pouco mais de um ano, esse sistema estava numa
situação desastrosa e_m função da má administração que vinha
tendo. Com o Miõ-iStro Reinhold Stephanes, iflequivoc3mente, a Previdência restaurou a sua credibilidade e voltou a
ter um relativo equilíbrio económico-financeiro que se manteve_e até se alargou com o atual Ministro Antônio Britto.
No final do ano passado, em dezembro, tinham aproximadamente 50 trilhões de cruzeiros em depósito como saldo
de passagem para o ano de 1993. Todavía, os ajuStes que
tém ocorrido, quer na polüica salarial, quer no pagamentO
de compromissos anterioreS assumidos e não pagos pelo Governo, fizeram com que o saldo da Previdência hoje se redu-ziSse a algo em torno de 14 trilhões de cruzeiros. Houve,
portanto, uma perda ao longo desses últimos quatro meses
de 40 trilhões de cruzeiros para saldar dívidas antigas com
os previdenciários.
Outro dado que eu gostaria de abordar é que hoje há
uma correlação estreita, eu diria extremamente instável no
fluxo de caixa da Previdência. Até o décimo dia_,_ ela__Qratü;a,_
mente recolhe 80% daquilo que tem que pagar. E ela paga
até o décimo segundo dia os próprios 80% que recolhe. Tendo
o fluxo de caixa aqui, que posso mostrar a todos os companheiros, exatamente demonstrando que qualquer retardo que
haja no recolhimento das contribuições da Previdência Social.
alem -aaqueles que já foram propostos - alguns considero
absolutamente justos como, por exemplo. -o recolhimento a
respeito da empregada doméstica. qualquer um outro que
se ponha - no meu entender, levará a agravar a situação
atual. E aqui eStá a questão política que devemos decidir.
Qual é a Situação atual, hoje em face desse fluxo de caixa
a aposentados que chegam a receber no décimo oitavo dia
seguinte ao mês da competência que deveriam receber? Em
termos_concretos, o mês de abril, às vezes, eles chegam a
receber no dia 18 de maio. Ora, se a conta _de luz, de água,
o aluguel e outras dívidas acontecem no final ou no começo
do mês seguinte, ao receber com essa defasagem, a situação
se agrava consideravelmente para esses aposentados. E é esta
a questão que surge: vamos ficar ao lado_ dos aposentados
e dos beneficiáríOS-ou vainos ficãr ao lado das micro, pequenas
e médias empresas, no caso?
No meu entender, a opção não é simples. Diria eu que
é até amarga. No entanto, entre um e outro grupo, eu preferiria, com tranqüilidade, optar pela diminuição do prazo do
pagamento dos benefícios dos previdenciários. Nas reuniões
seguidas que têm acontecido no Conselho Nacional de Previdência Social, quer-Os apOSentadoS, quer os dem-ais trabalhadores, têm pleiteado sistematicamente, junto ao Ministério
da Previdência, no sentido de que todos os benefícios sejam
pagos até o dia 10 de cada mês-seguinte ao da competência,
ao contrário do que hoje vem acontecendo.

·----•
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Então, quero alertar os companheiros_ de que, ressalvado

o bom espírito que tem esse projeto de lei e o parecer, isso
levará ao desequilíbrio da Previdência, que tem o seguinte
perfil: até o mês de junho, a Previdência liquida praticamente
o seu saldo atual. Ela deverá chegar a algo em torno de 2
ou 3 trilhões de saldo. Se passar a Lei de ReajUste Salarial
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A dúvida que tenho em relação a esse projeto, em que
pese a sua pertinência, é com relação às médias empresas.
As micro e pequenas _empresas já possuem os paTâmetros
de faturamento anual que as defin_e._ Com relação .à média
empresã, eu· não conheço o critério, embora a Emenda n9
1 tenha autorizado o Poder Executivo a definir os- critérios
pãra tonceituação da pequena e média empresa, a partir cte
60 dias contados da publicação dessa lei.
- Raciocinando também mi" mesma linha do eminente Senador Almir Gabriel, tenho preocupação com a arrecadação
da Previ~ência no tocante à média empresa. Se tratásSemos
específicamente da iniCro e pequêna-etnpresa-, O projeto deveria-merecer a nossa aprovação, mas--esse-·critério de média
empresa fica um tanto difícil para estabelecermos parâmetros,
em que pese a Emenda n 9 1. Acho que acabará por levar
a Previdéncia Sociill e o INSS ao déficit~ coind fá bem-frisoJI
o Senador Almir Gabriel.

Mensal, esse desequilíbrio acoritecerá 1me4iatani.erite-"' .11 jUlho ou agosto, e teremos uma situação extremamet.._. grave
no final do ano, com recurnos adicionais _tfiitdos do Tesouro
para St!Stentar os benefícios previstos na CóriStitüfção e naS
leis.
Um outro aspecto que q~erO-traiar é o seguinte: na medida em que tem havido essas dificuldades toçlª_s_, a trans[erência
do recurso recolhido pela Previdência para o Inarnps; para
o Ministério da Saúde, tem sido cada vez pior. E todos aqueles
que militam na área da saúde ou da política conhecem bem
a situação de absoluto -desastre em que _se encontra hoje a
saúde. Posso dizer, com a experiência de quem milita nessa
O SR. PRESIDENTE'(João Rocha) -,-_Çqncedo a palaárea desde 1951, que não assisto a uma situaçã.q tã.q dramátic;l _ vra ao nobre Senador Rona_ldo Aragão.
na saúde como_ a que estamos assistindo nesses últimos~ anos.
O SR- RONALDO ARAGÃO ....,.-. Sr. ~residente, Srs.
Não é culpa desse Governo, inas de uma série de equívoco-s_.
Senadores, depois das explicaçõ_es dadas pelo Senador Almir
A grande verdade, porém, é esta: a situação se agravou
Gabriel, não me restava mais riada a propor e nem a discutir.
ainda com o fato de que o Finsocial, recolhido pelas empresas,
E também com relação à colocação feita pelo Senador Carlos
foi qUestionado em Justiç-a, -está engordando o cofre de cada
Pàtrocínío, qua·ndo ele cita a regUlamentação do art. 179,
uma das empresas, mas não fOi trarisferido para o Governo,
que fala em microempresa, o que não ócorte com o projeto,
foi para o Campo da saúde. E, hoje, 48% dos recursos da
pOis ele não regulamenta o artigo.
Saúde deveriam vir do campo do Finsocial. Eu diria, port~nto,
O Senador Almir Gabriel argumentou muito bem, quanque, aprovado este projeto -de lei, seguramente teremos agrado se referiu _ao item 11, pois há uni des.equilíbrio total nessa
vada a situação do Sistema _da Previdência, e o desequilíbrio
arrecadação da PreVidência Social; e, a partir desse adiamento,
que está sendo previsto para o segundo seme_stre deSte- ano
não sabemoS o que acóntec_erã. "·· . . . . . . _ .
_ . ·-·
seguramente aconteceria em tempo anterior. Por isso, eu gosNo item 10, quando se fala em PIS e_ Finsocial, indago,
taria de chamar a atenção dos companheiros; tenho aqui à
até como sugestão, por que não se dilata o prazo de _recolhidisposição esses çlados, informap.dq que at~ o-dia 7 ou 1:3
mento de imposto de renda das micro, pequenas_ e _médias
de cada mês, num total de receita de 46 trilhões, 44 -~realizam
nesse período; e as despesas referentes a 40 trilhões tambéM -- empresaSÇ porque, nesse -casa; não atirigirá a P_x:_evidência So:cial, pois parece que esse 6rgão é O calcanhar-de-aquiles de
acontecem nesse mesmo períOdo. Então, o saldo é de_l trilhão,
tOda essa problemática. O Senador Almir Gabriel também
em relação à receita e despesa.
me faz um alerta d,e que não só atinge a Previdência Social,
Há um dado adicional que eu gostaria de colocar: O
mas também a saUde, o que é mais grave, já que a saúde,
PNAD de 1990 indica que 46% da mão-de-ol:!ra que tem
hoje, no Brasil, está irremed!"aV:elnléilte- do~nte e quase sem
carteira assinada no Brasil está n_as pequenas, micro e médias
solução. É um problema seriíssimo para o País. Então, eu ·
empresas. Se o Sístem_q d<;t I:'revidência depen9e do recolhimento dos que têm carteira assinada, e se 46% desse t9tal -daria uma sugestão ão autor e ao_Relator para atender essas
considerações colocadas aqui, nesta ComissãO, e se for o caso,
podem ser adiados em mais cinCo. oU se~e dias, certamente
dilatar o prazo de recolhimento do Imposto de Renda.
desequilibrará mais. Portanto, ainda .que eU não te ilha o núine-·
ro real de quanto isso represente, tenho um dado indireto
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -,. Continua em
que justifiCa, pois há 46%- da mão-de-obra que recolhem â_
discussão o projeto. _
__
Previdência e que estão dentro do sistema da micro, pequena
Com a palavra o autor, Senador Álvaro Pacheco.
e média empresa. Se houver retardamento, certamente criaremos dificuldade para o pagamento, em tempo, dos aposen_ O SR. ÁLVARO PACHECO -Sr. Presidente, a sugestados e beneficiários.
tão do Senador não tem sentido, porque as pequenas e rniQuero chamar a atenção de todos Pa'ri isSo ·;·razerldõ um
cro~mpresas praticamente não pagam impostos. Eu concor;.
apelo aos Senadores, autor e relator, para que se tome conta
dana em que a medida atingisS-e exclusivamente as micro e
desses dados, e uma decisão adequada em relação ao sistema
pequenas empEesas com a sugestão do Senador Carlos Patrocínio.
--da previdência.
-

O SR. PRESIDENTE (João

Rocha)~

vra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.

Concedo a pala_

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) disCussão.

Continua em
_

Com a palavra o Sr. Almir :Gabriel

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr,l'residente, acho
louvável a iniciativa do eminente Senador Álvaro_ Pacheco,
quando ele procura regulamentar o art. 179 da Constituição
Federal, que assegura um tratamento diferenciado às micro_
e pequenas empresas.

O SR. ALMIR GABRIEL- Sr. Presidente, Srs. Senado:es, insisto em que, sem uma avaliação quantitativa de quanto _lSS_? repres~nta, é extremamente s_ério e coinplicado aprovarmos. Eu d1sse há pouco que o PNAD informa, no levantame·nto_de 1990, e certamente este percentual terá aumentado,
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raç_ão do Imposto de Renda, evi<!e":'Jtemente, de despesas com
pagamentos feitos por pessoa física, em cada més, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais
e fonoaudiólogos, hospitais e clínicas, bem como gastos com
remédios e medicamentos no tratamento de dependente excepcional.
Esse é o escopo-do projeto que mereceu do nobre Senador
Beni V eras a apresentação de um substitutivo que consta das
páginas 92 e 93- do avulso que nos foi distribuído.
__
Quan~o ao ffiédi:o, o- parecer ·do Senador Beiii' v eras
é fayoráyel ao projeto. Creio que é dispensável na leitura
de todo o parecer - aliás, muito bem elaborado por S. Ex~
--'-pela relevância social do objetivo. Não séi como-O Governo
vai encarar esse assunto. Não sei se haverá alguma recomendação do Ministério da Fazenda contra esse projeto. Acho
que não podemos ser contra essa faculdade.
Qtieiá -diiú dUãs palavr3s em favor do objetivo do projeto do Senador Nelson Wedekin.
O meu Estado, Santa Catarina, tem desenvolvido um
eSfOrço muito grande- nocanlj)O da assistência -à crialiça excepcionãl.- Em 1983, tive o honro-so encargo de_ cumprir uma
lei, aprovada no final do ano de 1982, já depois das eleições,
depois de minha eleição para Goverrtadof- do Estado. Mediante essa lei, o Governo do- EStado concedeu uma pensão,
no valor de um salário mínimo, ao pai, ou à mãe, à família
que tem um excepcional as suas expensas, cuja renda é considerada, segundo parâmetros da própria Receita Federal, bai~
xa. No meu governo foram deferidas e pagas seis mil penSões
O SR. MÁRIO COVAS- Peço vista, Sr. Presidente.
mensais,. às expensas· do Estado, repito. O Governo-dO Estãdo
de Santa Catarina mantém, desde 1971, uma fundação modeO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Aprovado o pedilo, no Brasil, de ensino especial. Tudo isso, num Estado que
do de vista do Senador Mário Covas.·
·--Solicitamos ao Serúldor Magno B-acelar para relatar o · -conseguiu o mais alto índice de atendimento, o que representa
-atender menos de 10% dos excepcionais.
item 1, extra, da pauta.
Por isso, nos segmentos que tenham renda a -deduzir,
05R. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, Srs. Senaé natural que a mesma seja deduzida. O pai de família, a
dores, da Comissão de Assuntos Económicos Sobre o Ofício
dona de casa ou os responsáveis por esse encargo permanente
n' S/26, de 1993/0552, de 12-3-93, na origem:
via de regra encaram _o excepcional em sua família comO um3
missão. Essa é- a- lição de vida que temos colhido junto às
(Continua a leitura do parecer)
famílias
que têm esse sinal - na minha opinião é um sinal
Tendo em vista o relã.tóri6-ier -sidO diStribuído iflteriormente, peço a permissão dos Srs. Seriadores pã.ra D.ão ler - do excepcional.
Creio que não -seria correto o -legislador diZer -llão ao
o quadro que se segue_ por representar apenas_ demonstrativos
escopo _desS(:_projeto. Por isso_, além de aceitar o parecer
numéricos.
do_ Senador Beni Veras, declaro o meu voto favorável ao
(Continua a leitura do parecer)
mesmo por essas razões adicionais.
O SR. PRESIDENTE (Joao-Rocha) - Em discussão
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Está em discussâo
o Relatório. (Pausa.)
o r~latório l.i~o pelo Senador Esperidião A~in.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. PresiO Srs. Senadores que o aprovam queiram permane_cer
dente, peço a palavra para discutir.
sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra
Aprovado.
Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin, para o Senador Cid Sabóia de Carvalho.
que_ S. Ex~ leia o Relatório do item 12 _da pauta, com parecer
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~. Sr. Presido_Senador Beni Veras.
-dente, quero concordar com as palavras do Senador Esperi~
0 SR. ESPERIDIAO AMIN - Sr. Presidente e Srs.
<;lião Amin, inclusive com esse exemplo prático que S. Ex~
Senadores:
traz do seu Estado. Isso é muito importante. Mas quero lemw
Trata-se de Projeto de Lei, inicialmente, de autoria do
brar aos companheiros que esse projeto, de certo modo, trata
nosso conterrâneo, Senador Nelson Wedekin, que versa s_obre
dos deficientes físicos, Uma das preocupações da Constituição.a possibilidade de dedução - evidentemente, no momento
Durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte,
da declaração do Imposto de Renda- de despesas com pagadediquei-me muito a apresentar tanto sugestões como emenmentos feitos por pessOa ffsiCa.
das em defesa do deficiente físico do Brisil. ·Agora,·passa.dos
Versa, portanto, de autoria do Senador Nelson Wedekin
os trabalhos da Assembléia NaCional Constífuinte, apresentei
sobre a possibilidade de deducação, no momento da declaprojetes que, também, diziam respeito à questão.
que 46% da população que tem carteira assináda e recolhe
para o si~~cma da Previdênc~~ é _e~~~mente__d~ ~-q~enãs
microempresas. Então, na hora em que retirarmos esses 46%
e adiarmos o· recolhimento, isso vai detámínai" 'seguramente
uma alteração no fluxo de caixa que vai impor novas datas
para -pagamento dos aposentados ·e dos beneficiáríOS. Não
tenho dúvida que em termos do volume que entra de dinheiro
a cada mês será um pouco menor, porque parte do recurso
hoje é aplicado. Então, na medida em que o fluxo de caixa
da PrevidCncia obriga a uma antecipação do pagamento dos
benefícios e ao mesmo-tempo concede, por determinação do
Congress_Q Nac~onal. um alargamento do __ recolhimento, ela
vai se çlesequilibrar mais rapidamente. Em vez de desequiw
librar ein julho, agosto ou setembro, ela antef:ipa esse deseq~iw
líbrio. No meu entender, esta é uma queStão que tem de
ser colocada. No meu entender, para que se pudesse votar,
era necessário levar em conta esta avaliação, que de forma
indireta estou fazendo, de que 46% _do recolhimento vem
de pessoas que estão dentro de pequenas e microempresas,
de quanto isso _signifiCa no total recolhido pelo sistema da
Previdênciã.-NOssa opÇ::lO é entre miCro- e--pequ_eni-emptesa
e aposentados e outros benefíciáiíos âa Previdencia.
O SR. PRESlbENTE (João Rocha)"- Pela compíéxidade do assunto~ a Presidência da Mesa pergunta _se algum
dos Srs. Senadores não des_eja pedir vista deste proceSso para
um estudo mais aprofundado e a matéria entrar em pauta
nas próximas reUniões~·

e
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Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção do Relator ças acarretam. está mais _suscetível a quedas, fraturas e assim
por diante ..
para o fato de que, no substitutivo, o § 3"' da parte modifíca
o _certo seria meSino a eXtinção do_§_:39 -de_sse projeto
diz o seguinte:
-de lei, porque, em grande parte das vezes, não existe uma
"§ 3<:> Os remédios e os medicamentos, para oS
terapia específica para ·aqUela enfermidade que caracteriza
efeitos da dedução de que trata este artigo, são exclusia excepcionalidade, mas vários outros tipos de medicamentos
vamente os específicos para o tratamento da- dOenÇa,
que são aplicados em razão de o excepcional ser mais suscetível
enfermidade ou deficiência incapadtante, 6 ã.~ordo
a determinados tipos de doença.
com o laudo médico."
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
Sabemos· que~·atualmente, a Medicina nem sempre trabao Senador Ronaldo Aragão.
lha com remédios específicos, e qU:e e possíV-el tratar determiO SR. RONALDO ARAGÁO- Sr, Presidente, depois
nadas enfermidades com o acréscimo, por exe-mplo; de valores_
das ·explicações dadas pelo especialista,_ Seriador _Esperidião
naturais, tais como vitaminas, cálcios e muitos OU.tiás que
Ai:nin, quanto ao Ia"udo médicO·, o Senador Cà:dos Patrocínio
são introduzidos no o~gan~smo para possibilítar uma- reabilicolocou muito bem~ o paciente deficiente fisito fica suscetível
tação física. Não sei da existência de r_e_!Dédios esp_edficoS
à- agressão e não_ te_iri ã.s imUnidades que ~em o paciente não
para a reabilitação ffsTca. Parece-me que no tratamento de
deficiente físicO, mesmo com outra::!rpatologias. -deficientes físiCos enfia todo um complexo de reforço orgâPenso que o § 39 é desnecessário, mesmo com o laudo
nico.
ni!dico. O levantamento feito pelo Senador Cid Sabóía de
Então, cotn.o exiSfeiD nesta ComissãQ- inCdiCoS capaZes,
Carvalho, especialista em Direito- mas ilão Direito Médico
como, por exemplo, os Senadores Ronaldo Aragão, Almir
-tem procedência;porque parece qoe o Senado Beni V eras
Gabriel e Carlos Patrocínio, gostaria de suscitar essa questão,
para saber, dos médicos e Senadores aqUi presentes, que são_ quis dar uma garantia, que se restringe, aqui, ao l~udo médico,
quando fala que o medicamento estaria restrito ao laudo médinaturalmente entendedores dessa questão, a respeito da aplico_ e não à excepcionalidade.
cação do § 39 Se esse parágrafo_não for devidamente aplicável,
para não descolorir o benefíciO, eu sugeriria a suá exclusão.
. ()SR. ESPERIDIÃO AM:IN- Gostaiia de chamar
Antes, porém, gostaria de_ ouvir a palavra dos que, nesta
aterição- para o fato de que o raciocíiiio resPeitáVel dos SenaCasa, são detento-re-s dos· conhecimentos específicos desta
dores Carlos Patrocínio, Ronaldo Aragão, também a_ dúvida
área.
inicial do Senador Cid Sabóia de Carvalho, vai de encontro
à própria justifi"cativa do projeto e com. ela conflita. CitO a
O SR. PRESibÊNTE (João Rocha) _:Em primeiro
página 97:
lugar, passamos a palavra ab Relator, Senador Esperidião
Amin, e, depois, a palavra será concedida aos médicos que
uvisando· a coibir abusos e fraudes, o projetD- de
compõem a Comissão.
lei cUida de restringir o conceito de excepcional o máxiCom a pálavra o Senador Esperidião Amin.
me:' possível, como sendo aquele deficiente incapaz de
O SR. ESPERIDIÃO AMIN =-:Sr. PreSidente, não sou
prover suas necessidades com recursos próprios (pordentista e, portanto, não ~e sinto autoriz<!_dl), d9_ponto de
tanto, é a este que se está acudindo através de quem
vista técnico, p3I-a esclarecer, cabalmente, a dúvida do nobre
o mantém) e de sobreviver sem o concurso preponSenador Cid Sabóia de Caivalho. No entallto, -do ponto de
derante de terceiro. (No caso do projeto, o seu responvista legislativo, penso que a dúvida do nobre Senador está
sável). Tudo isso devidamente atestado por laudo médiesclarecida.
Co. EXigi{taii:Ibém_que oS medicamentos, cuj_os_gastos
O § 3 9 ,_de redaça.O Pi-oposta pelo SenadOr Beni V eras,
são dedutíveis, sejãm exclusiVamente a"queles eSpecí-.
tem um sufix'?,_ de acO!dO com o laud9 médico, que me tranqüificos para o tratamento da deficiência."
liza. O remédio pode não ser específico, ma-s se_o laudo médico
o estabelece como tal, do ponto de vista legal - não do
O alargamento pretendido pelo raciocínio do Senador
ponto de vista científico - , a lei está cOberta com a cautela
Carlos Patrocínio e do Se_nador Ronaldo Aragão é para que
necessária para não permitir nenhuma restrição odiosa, nem _aquelas doenças favorecidas pela situação estrutural_<:)o indivíuma liberalidade sem limites.
-duo - ele não vai consertar - essas, conseqüenteS, favoreMas, de qualquer forma, na ausência de outros profissiocidas pela situação original, também sejam acudic;Jas. Entendo
que é difícil redigir isso.--Por essa razão, manteria o parágrafo
nais, podemos nos socorrer aqoi dos já enuridados, para que
:39 , mas respeito as posições contrárias.
estes respondam à consulta que o Senador Cid Sabóia de
Carvalho fez aqui em público e, p~la qual._ certamente, não
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a pala-..
pagará.
·
·
·
vra ao Senador Carlos Patrocínio.

a

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
o Senador Carlos PatrocíriiC5.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, acho
muito pertinente a- observação do eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Normabnente, muitas dessas doenças que caracterizam
a excepcionalidade do doente não_ têm um tratamenJo_esp_eclfico. Ô que ocorre na maiOria das vezes é o excepcional está
mais suscetível a adquirir determinadas enfermidades pela
própria deficiênci3irnunológíca que normalmente essas doen-

O SR. CARLOS PÁTROCÍNIO - Gostaria de dizer
ao e-millente Senador Esperidião Amin que esse § 39 • se aprovado, ~stará discriminando alguns excepcionais que não usam
medicação específica. 0 SR. ESPERIDIÃO AMIN -Se o laudo médico disser
que o medicamento de que ele precisa, para uso permanente ...
O SR. CID SABÓÍÁ-DE CARVALHO ~.Permita-me ·uma explicação. O§ 3<? diz o seguinte: "Os médicos, os rem-é-dios e os medicamentos, para os efeitos da deducação de
que trata este artigo. são exclusivamente os específicos para
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Quando se fala em "específico" -
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conforme diz nosso

poderá indicar os específicos; não pode usar generaiidade teracolega médico- tem que ser um ·re_médio também específico:
pêutica- pãra o· colnbate da enfermidade. Se se disser que
o gardenal, ou qualquer outro remédio que sirva para a doença
determinada enfermidade é tratada com vitamiriaS, sais, cãlo~ · -qüe o e~cepcional tem. M3s no -Caso de criança ter uma otite,

rias, cálcio, não-poderá haver a dedução. Só haverá deducação
se o remédio for específico.

-=-

0 SR. BELLO PARGA -·Nesse caso, Senador, passa

a ser específico.

-

-

--

O SR. CIDSABÓIADE CARVALHO_:_ Não. O específico é um antibiótico, por exemplo. E aquilo que diz respeito

à espécie.
o SR. ES!'ER!DIÃO AMiN- Concordo oom 'o Sena~.
dor Bello Parg3.. Específico é aquilo que tem de ser perman-entemente utilizado para compensar uma defiCiência- permanen-te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO --Sr. Presidente, a
título de esclarecimento, gostaria de dar um exemplo: uma
pessoa epiléptica é urna pessoa excepcional; algumas são abo-_
balhadas e têm crises _convulsivas. A-lnedicação específica
pode_s.er uma só, como por exemplo. o gardenal, chamado
fenobarbital. Esta é. a medicação específica parã quem tem
determinados tipos de epilepsia. Mas sabemos que o epiléptico, através ~~s cri:s~~ convuls~v,as que apre?i:!nta, aspira secreção, desenvolve, com freqüência, pneumonia, tem quedas,
podendo até fraudar o crânio; então- tefá qUe torilar outroS
remédios, como o antibiótico, pâta ·cuidar da pneumOnia. No
caso específico, é única e-·ex:Clusivameftte o -feimbarbitâ.l <iue
ele usará a vida toda.
Se V. EJC-' está querendo proteger o excepcional, tei-á
de abrir toda a medicação para ele, pois ele é muito mais
susceptível de adquirir rima gama infinita de .enfermidades.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, concordo
com o Relator, no sentido de que o § 3~" cobre todos os objetivos do projeto; tendo em vista o que diz o final do artigo,
pensei em contribuir _acrescendo_ o detalham_eoto sugerido.
Na verdade, diz: ''São exclusivamente específicos pãra o tratamento da doença, enfermidade _011_ deficiência incapacita-nte,
de acordo com o laudo médico". Os remédios complementares
são conseqüênCüi-da incapacidade, Sr. Presidente.
O SR_ CID SABÓIA DE CARVALHO- Não pode
ser genérico. OU é específico, ou é genéricO.
-- O SR. MAGNO BACELAR- Então, não haveria necessidade do laudo médico, nobre Senador.
OSR. CIDSABÓIA DE CARVALHO-O laudo médico' é para definir o remédio específico. Aí há um engano,
Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR- Nobre Senador, quando
se diz "enfermidade ou deficiê-ncia incapacitante"-, adeficiência ímunólógica é uma deficiência iilcapacitante, é conseqüência da doença. De forma que voto pela manutenção do artigo,
como encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo
vra. ao Senador Dario Pereira.

a pala-

O SR, DARIO PEREIRA - Sr. Presidente, sobre este
assunto, falo de cátedra, pois tenho um filho excepcionaL

ela terá que usar um antibiótico que, no caso, não é específico
_
para sua doença ele é genérico. - _
Precisamos -chegar a um consenso e _colocar remédios
para o doente, e podem ser específico. Caso contrário~ o
e~Cepcional não terá o seu direito.

.. O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, peço
pela ordem.
· ·O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Seqador.
O. SR. GILBERTO MIRANDA -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o que temos de decidir é se queremos, efetivarnente, proteger aquele que protege excepcional, independente de ser específico ou não. Se vamos tomar a decisão
de proteger aquele que mantém o excepcional, vamos votar
os gastos com o ___excepcional porque, como disse o Senador
Esperidião Amin, s-e tirarmos só a palavra específico. na página· 97, e colocarmos um pequeno adenda, corrigiremos o problema. Vamos proteger ou não aquele do qual O excepcional
depende, ou ficará muito indefinido.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, não li
todo o parecer do nobre Senador Beni Veras e. agora, cheguei
à conclusão de que a minha tentativa de economizar tempo
foi malbaratada e encarecida. Peço ao_s_ nobres Senhores que
at~nte_m à págin3.--98, onde há referência à legislação exi~tente:
todas as desPesas podem ser deduzidas, só que na declaração
anual.
a.pala~ra

"Art. 14.
Parágrafo Primeiro: "O dispoSto no inciso- I deste
artigo aplica~se também aos pagamentos feitos às empresas brasileiras ou autorizadas a funcionar no País,
destinadas à cobertura de despesas com hospitalização,
cuidados médicos e dentários e às entidades que assegurem dii:"eitO-ilo atendimento ou ressarcimerito de despesa de natureza médica, oc!on_t<?lógica 1:' h.o.spitalar."
Ou seja. na-declaração anual, fadas as despesas médicas
podem ser abatldas. Darei um exemplo da pessoa dotada
desse problema referido pelo Senador Carlos do Patrocínio.
(Cõnversas paralelas. Inaudível.)

O que ela está estabelecendo é que o remédio, que possa
ser declarado no laudo médico como indispensável ao atendimento das necessidades de um excepcional, resulta de duas
concessões: primeiro, a possibilidade de dedução do remédio;
segundo, a possibilidade de dedução mensal. Dessa forma,
a lei é um avanÇo, não havendo, portanto, a necessidade
de se extirpar o s~u § 3~", na minha oPinião.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacellar.

O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, eu proporia; então, a- extinção de parte do § 39, nos seguintes termos:

, 4974

Terça-feira lo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1993

"Os remédios e medicamen_tQ$ destinados ao excepcional neO SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Como vota o
cessitarão de justificativa m,édica, ·~
Senador Garibaldi Alves Filho?
O SR. PRESIDENTE_(João Rocha)- Perguntamos ao
.O.SR. G.ARIBALQI ALVES FILHQ (PM,DI},- RN)
Seriador, Relator substituto_ ·se ·concorda CQm essª alteração· - --:Vq_to co.m o Re'iãtõr:
·= -· , -.. ,_,_ , •.L~~.u ._ ..
de texto.
·
O
SR.
PRESIDENTE
(João
Rocha) ,-,-,Como vota o
.
''
O SR. MAGNO BACELAR -Va~osao inicio: "Os
Senador Ronaldo Aragão?
remédios e medicamentos, para os efeitOs-di àedução de que
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -RQ~- Voto ..
trata este artigo, necessitarão_ da cobertura de; Jaudo méÇi~Ç>."
com o Relator.
O fato de serem '•os específiCOs para tratamento" e ainda
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Como vota o
carecerem de laudo médico- é uma redundância, Eco:n..o:mi~
Senador Álvaro Pacheco?
___ . _ , .- _
zarfamos legislação e tempo,~~ nobre Rela~or.
:ó SR. ÁLVARO PACHECO (Pl'r.:--:.
YP!O com
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se V. Ex• me permitir, -o Relator.
adotarei a seguinte redação: '.'os remédios,e,medicaJiie_n__tQ_s,,
.-O SR. PRESIDENTE (João Rochà) - Çdmo vota o
para--os--efeitos "da dedução .de que trata e~te artigo, são" os
Senador Bello Parga"?~
·
·
-'
prescritos em laudo médiçon .,
O SR. BELLO PARGA (PFL -"-MA) .=._ Vptocom
O SR. BELLO_PARGA--, Nobre Senador, acrescen- o Relator_.
tar-se-ia_o restante da red_açijq: "para o tratamento da doeTiç~. · ~
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -·Aprovado por
enfermidade ou .defici_éncia_incapacitanten~ assim como ~stá .. unanimidade.
no artigo.
A Presidência da Mesa'gostaria de fazer uma observação·
a respeito do Item 2da paUta, ·q'ue gerou.uma·polêmica·sobl'e
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Encerrada a discussão, vamos passar à votação do Parecer do -Relator Substi· . _a cons_tjtuciorialidade ou não da yinculação de receitâ.de fundo
de participação e de ICMS.
' · '
tuto, Senador Esperidião Amin, com a alteração da redação
___ :peço autorização para encaminhar uma 'COnsulta à ComiSdo§ 3" do substitutivo. Como vota o nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho?
são_ de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa sobre essa
dívidã de constitu.cionalidade. Ã assessoria técnica Dão tem
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB _:_CE)
poder suficiente para dar um parecer terminativo~ mas aquda ,
-Voto com o Relator.·
Comissão tem condições de nos dar um parecer fundamentadO '
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Como vota o sobre a questão para decisões de novOs pedidos s0bre o_ mesmo
Senador Jonas Pinheiro?
assunto. _
· '· ·· ' '
O SR. JONAS .PINHÉIRO (PTB - AP) - Com o R,e,
O SR: GARIBALDI ALVES FILHO ~Sr.Preside~ie,".
lator.
peçcnr pãlavra pela ordem:
O SR .. l'RESIDENTE (João Rocha)...,.- Como ,;otà .o.
Senador Valmir Campclo?.
··o "SR. PRESIDENTE (Joãó Rócha) - Tem V. Ex'
0-

--

-

rb .,.-

1

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Voto com
o Relator.

a palavra.

--·

-

·

-iY SR:GARIBA)..))! AL;VES fll,J:lO-:-: Si:.. ?I~si<!~l!te, ..
e(_OpenhO ct;e V. Ê;~ e·m valoriz~r; _os traq_(\lhqs .
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -' Como_ vota o
da Ççrilis$ãO, fari~ ~m apelp no. sentislo.<le qqe a convoc~ç~q •.
SenadorEsperidião Ami'n'?;
..· ,·
. ~··-.do Mjnistro da~Faze_nda foss..e feitá_pãiã. o Pl~háiio.J_endq ,,
O SR. ESPER!DlÃO AMIN (PPR-SC),- Voto com
em visfa as razões apontadas pelo Senador João. Calmon•. · u
o Relator.
Teríamos dificuldades, tendo em vista O interesse qúé
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)
Como vota o
cerca o ass_unto, de acomodar na· sala de comisSõeS· tOdos
re~rihece_ndo o

..,I....!

nobre Senador João Calmo o?

os Senªdores que viriam debater com S. Ex~ Além· disse;); ·

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES) -Voto com
o Relator.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ,..:..,· Como vota o
nobre Senador Magno Bacelar?

já está tudo certo, e o Ministro demonstrou, antes de viajar
para os Estados UrÍidos, o pioj>ósito de aqui cõinpaiêcer no
d1"a 5 de maio.
· ·
-· ··

Senador Dario Pereira?

Assuntos Econõinicás.

-.

·.'

'.'
0 SR. PRESI[ÍENTE (João Rocha) -A Presidê~ci.::
O SR. MAGNO BACELAR (PDT _~_MA) -Voto
acata a _sugestão do Senador e pede a colaboração de_ todo&,
com o Relator.
--~ ____ _ os. Srs. Senadores no sentido de trazermos para debate perso-- nalidades e autoridades em assuntos afetos à ConfiSsáO --de
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ...:.._ Como vota o

O SR. DARIO PEREIRA (PFL o Relator.

RN) - Voto com
-(

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Como vota o
Senador Carlos Patrocínio?
·
·
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL ,-',-,-TO)- Voto
com o Relator.

O SR. BELLQ PARGA -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
· . ··
O SR. PRESIDENTE (Joã;, Rocha)- Tem V. Ex• ~
palavra.
,.,
O SR. BELLOPARGA- Como ficou o lteni- 5'da.
pauta?
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -

0 Item 5 da

pauta não foi discutido; ficou adiado.

Agradeço, mais ulna vez~ a preseriça de todos os senl:lores.
Está encerrada a reunião.
(L'envata-se a reunião às 13h37min.)
COMISS..\0 DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
7• REUNIÃO, REALIZADA EM
4 DE MAIO DE 1993
Às onze horas do dia quatro de maio de mil novecentos
e noventa: e três, nà sala de Reuniões da Comissão, Ala· Sena-

dor Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador João Ro:
cha, com a presença dos Senhores Sepadores Magno Bacelar,
Ronan Tito, Élcio Álvares, Esperidião Amin, B"ello Parga,
João Calmon, Henrique Almeida, Saldanha Derzí, João Rocha, Carlos Patrocínio, Jonas Pinheiro, Mansueto de Lavor,

Mário Covas, Eduardo Suplicy e Meira Filho, reúne-se a Comissão de Assuntos Económicos. Deixam de comparecer os
Senhores Senadores Garibaldi Alves Filho, Ruy Bacelar, Ronaldo Aragão, César Dias, Alufzio Bezerra, Gilberto Miranda, Onofre Quinan, Raimundo Lira, Dario Pereira, Beni V eras, José Richa, Affonso Camatgo, Valmir Campelo, Albano
Franco, Ney Maranhão e Moisés Abrão. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declara abertos_ os trabalhos,
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
por aprovada e, a seguir, concede a palavra ao Senador Esperidião Amin, que indaga sobre a vind3 do Senhor Ministro
da Fazenda, Doutor Eliseu Resende, a esta Casa. Após responder ao Senador Esperidião Amin, o- Senhor Presidente
passa a palavra ao Senador Ronan Tito, que informa que
o Banco Central colocou à disposição dos Senhores Senadores
- armazenados nos computadores do Pi"odasen e mediante
a utilizarão _de senhas-, os dados relativos a emisSã:o, cOmpOr-tamento da reservas e outros. O Senador sugere à Presidéncia
da Comissão que proponha ao Ministério da Fazenda a adoção
de procedimento semelhante no que diz respeito ao acesso
dos Senadores ao dados daquele Ministério~ tais como· receita; despesa; emissãO de títulos; evolução da dívida interna
dos estados, dos municípiOs e·da UniãO etc. -o Senador ROnan
Tito tes'salta ainda a imporiâDCia da CPl aa evá.são fiScal,
convidando os Senhores membros da Comissáo· de Assuntos
Econômicos a assistirem ao 'depoimento que o Deputado Delfim Neto prestará perante àquela Comissão. O-Senhor Presi-dente considera válidas as sugestões do Senador Ron.an Tito,
lembrando a importância da Comissão de Assuntos Económicos neste debate, bem como no que se refere à reforma
fiscal e tributária e, a seguir, franquéi"a a palavra: ã.os Senadores
que desejem debater a questão. Participam os Senadores Ro-

nan Tito-;-Mano- covas·e Mãgno·sacerar. ·oancto COiitiD.Uidaae

aos ti"ábalhos, a Senhor Presidente convida o Senador Magno
Bacelar a ler o parecer que oferece ao PLS n~ 169/91, de
autoria do Senador Jonas Pinheiro, que "passa ao domínio
do Estado do Amapá as terras pertencentes à União, e dá
outras providências". Seu parecer é favorável ao Projeto e
contrário às emendas de número 1 a 3. Em discussão a matéria,
falam os Senadores Ronan Tito, _Magno Bacelar, Jonas Pinheiro, Eduardo Suplicy •. Elcio Álvares, Bello Parga, Mário Covas
e Esperidião Amin. É concedida vista conjunta aos Senadores
Eduardo Suplicy e Ronan Tito·, pelo prazo regimelltal de cinco
dias i.íteis. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a pala-
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vra ao Senador Esperidião Amin para que profira Oseu ·pare.:. ·
cer contrário ao PLS n~ 32/92, que·"dispõe sobre a cOncessão
gratuita de talonário de cheques a todos os. funcionários públicos. au_t~quicOs que percebam seuS reiidimentos através de
depósito em conta do Banco do Brasil ou na Caixa Econômica
Federal", de autoria do Senador Márcio Lacerda. Submetida
a discussão _a matéria, participam· os Senadores Bello Parga,
Esperidião Amin·,- Lavoisier Maia e Ronan Tito." Colocada
em votação a matéria, é aprovado o parecer contrário do
relator, sendo portanto rejeitado o projeto. A seguir, passa-se
â apreciação do PLC n"14/93, que."cancela débitos. para com
a Superintendência· do Desenvolvimento da-Pesca- _SUDEPE, e dá outras provídências", cujo Relator, Senador Beni
Veras •. apresenta parecer favorável. Colocada em discussão
a matéria, usam da palavra os Senadores Magno Bacelar,
CarlOs Patrocínio-, ·BeBo Parga e Mário Covas. Submetida
a votação, a matéria é .aprovada. Em· seguida, o Senador
Ronan Tito passa a relatar o PRS n~ 2/91, de autoria do Sena~
dor Humberto Lu.c~ria, que "dá nova redação ~ di~pOsitivos
da Resolução n' SS;de 1990". Não havendo quem queira
discutir, a matérià é colocada em votação, sendo aprovado
o parecer do Relator, pelo arquivamento. Com a palavra,
. a seguir, para ler o seu parecer favorável, o Senador Élcio
Álvares, relator do PLC n~ 124/92, de autoria do Deputado
Pedrq Brandão, que "acrescenta parágrafo ao art. 6~ da Lei
n~ 5.969, de 11-12-73, tornando inexigível, antes da decisão
terminativa do recurso interposto â Comissão Especial de Recursos do Proagro, a dívida oriunda do crédito rural". Em
discussão a matéria; participam OS Seitadores BeBO Parga e·Mansueto .de Lavor, sendo concedida vista a este último. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita ao Senador Bello Parga
que proceda à leitura do parecer favorável oferecido pelo
Senhor Onofre Quinan ____::_-ausente da reunião - ao PLS n<:'
45/92, que "autoriza a dedução dos gastos com mensalidades
escolares para fins de cálculo de Imposto de Renda na declaração anual de rendimento", de autoria do Senador Lavoisier
Maia. Colocada em discussão a matéria, participam os Senadores Ronan Tito, Eduardo Suplicy, Esper"idião Amin, Bello
Parga e Mário Covas. Sendo a matéria de decisão terminatíva
e, uma vez verificada a falta de quorum, o Senhor Presidente
resolve adiar a votação para a próxiina reunião. Usam da
palavra para considerações a respeito do IPI e da indústria
automobilística no. Brasil os Senadores Ronan Tito e Mário
Covas. Não havendo mais quem queira discutir, o Senhor
Presidente declara encerrados os trabalhos, comunicando que
ficarão adiadas para uma próxima reunião as seguintes matérias: PLC n9 19/93; Emendas 1 e 2 de autoria do Senador
José Paulo Bisol, oferecidas ao Substitutivo da CCJ sobre
o Projeto de Lei do Senado n' 256189; MSF n' 304(92; PLS
n' 131192; PLS n' 99192 e PLS n' 176191. Nada mais havendo
; sua Exce1encra encerra á"teúriiãooàs-âoze·hor-as·e cinquenta
e Cinco rninutos,·lavrando eu,.Dirceu Vieira Machado Fílho,
apresente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. -Senador João Rocha, Presidente.
íntegra do Apanhamento Taquigráfico

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÃO DA COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZADA EM 4 DE
MAIO DE 1993, ÀS DEZ HORAS, QUE SE PUBLICA
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR JOÃO ROCHA.

4976 Terça-feira l"

DlÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Reunião 4-5-93 - llhSmin

Presidente: João Rocha.

Junho de 1993

tri_l_}Jões de cruzeiros. As$im, houve, um ~uperávit de c_aixa
nesse período. Queremos encatninh~r a V. Ex~ tOdo o material
que aqui" chegar a fim de que haja um acompanhamento real
por parte dos senhores.
·
Houve também um crescimento grande na fonte de recei~
tas· de pessoal, que teve um crescínieritó e_in todos OS setores,
tanto no Legis-lativo, como no ExecutiVO e Judicíàfià. Pedimos
que tudo o que chegue aqui na Corrifssão seja ac·o-mpahhado
porque são informações muito boas, preCiSás,·que podem nos
ajudar a acompanhar essa flexibilidade de despesas e receitas.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, gostaria de
aproveitar a oportunidade para abordar dois assuntos. O prim~ir~ ·d_eies é ·o· seguinte: no passad~. tivemos ul!la experiência
m.ujto b;oa com 9 _BancÇ> Cen~ral,,qu,e inici3;lme~~e era h.ermé-tico·e n<lQ fornecia nenhun;t dado.,Oepoi~ de um certo trabalho
que O-Senador Jutahy Magalhães ç ~u pudemos (azer na época,
conseguimos que o Banco Central coloêasse os dados, não
por éscrito, mas arinazenados no computador, e com uma
sep.ha, para que os ·srs. Senadores, a qualquer momento, pude:ssem verificar a questão da emiss~o. o comportflmento das
reservas etc.
-. , . . . . _
...
, ...
Esses dados estão à. disposição; quem deles _quiser ter
notí~i,a,s deve ir ao _Fr9das~!l pegar as c~~':e_s ~hoje h~ compu~
tador, pÇJs gabin~t_es ---:-•--: para. ob~e.r e~as ,mfo!mações. Por
que. nãQ fi,\zemos_ iS$0 _cprn, p- M,up~téno çi~ Fazen~a -:--V.
Ex~ cposeguiu com m,u,ito mérito assumir iec.eMe.meQte a Pres_i~
dência -_para que eles nos forneçam, através do computador,
com chaves dadas apenas aos Senadores? Assim teríamos aces-so a esses dados, ou seja,_ receita, r:ecei~a C<?r.rente! ·despesa,
e~~~ão- 4e_ tít~Iõ~.~ é~õ_l~çãP. ~~ drv,ida interna:_ <;19s ~s~a~9~.
dos Municípios ~ da União que assim fíc:aríã:m à dispostção
permane-ntemente, porq-ue _ull). .Senador poc;I~ estar .fazendo.
um·_ discurso, uni trabalho ou até· avaliações para verificar
como poderá evoluir a questão da inflação; ter possibilidade_
de· aceSsar, através de_ seu computador, e ter os seus dados
peçriw.rient~menie'. Tenho a impressão que ó Ministro não
se negará, como não se negou o Banc;o Central.
O segundo assunto ...
·o· SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem o S.EAFI.
hoje e, pelo menos no Gabinete tenho tentado aces-sá-lo e
nunca consegui totalmente. As informações precisas que ~!?-_,
-corno· parlamenta"r. preciso; ainda não obtive. Falamos com
dive'rsa·s·pessoas que alegaralll. problema de acessamento_, mas
hoje o. SEAFI dá pouca informação·, ele não dispõe do volume
de dados que se precisa.
Quanto ao Banco Central, não saberoos se tem informa~
ções da dívida yencida, vincep.da ...
o

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Havendo número
regimental. declaro aberta· a reun.iáo. · - · -_
.
- Conced9 a palavra ãô ii61:ire ~Senadór, $$Peridião ArriiO~
O SR. ESPERIDIÁO AMIN -Sr. Preside~te, s.e o.
Sr. Ministro da Fazenda vai estar amanhã na Câm_ara· _dos
Deput3dos, -acho um absurdo S. I;_x'. vir·ao' SenadO à.taá!e:
É evidente que aqui serão feita-s muitas perguntas igliaiS' à~

da manhã. Então, das duas uma: ou o Ministro ~da Fazenda~
vem aqui em outro dia ou o Presidente -d~t Senado se i~le
da condição d_e Presidente-do Congresso 'e' faz uma sessão'
conjunta.

· ·

•

'

,

•

O SR. PRESIDENTE.(João Rocha)~ Não me recÓrdo·.
se V. Exa €:st3:Va presente· ria reuhiáo antéríOr, mas serili'idealque o Sr. Ministro vie.ssé até· acjtii, à CO~ísSão de Assuntos
Econômicos, Para discutir essas matérias. ColOcamos isSO para·
o Senador Garibaldi Alves Filho, que acedeu ao nosso pedido,
mas já havia um requerimento_ anteriormente ãprovado em
Plenário no mesmo sentido, foi até uma colocáção do Senadot ·
João Calmon. Entendemos que os assuntos afetos a estaCo~
missão_ têm de ser discutídos aqui. Esse procedimento-não
vai invalidar a vinda de S. Ex' posteriorrilente, atendendo
ao requerimento do Senador Esperidião Amin.
Outro aspecto que também penso ser interessante é -arolagem de d(vidas. O Ministro Eliseu. Resende ~steve no
exterioí-, discutiu a rolagem da dívida,-a suá. renegociação ..
A nossa Comissão é competente para discu,ssão e aprova9ã?
de matérias dessa natureza. Assim, vamos aJ~nder o requ,en;mento do Senador Esperidião Amin e trazer o Mfnistr:o çl;J; ,
Fazenda a eSta Càrilíssão pa:ra tratar dos assuntos a·ela afetos. .
Vamos tarn bém, atendendo a um pedidO do Senador Odacir Soares, aprovado também pela ComissãO.
A inforinação que ,temos é que o Sr.. .Ministro compa~
rec.erá a uma Comiss_ão ela Câmara dos Dep:utados amanhã,
às 10 horas; posteriormente, virá ao plenário do Sen~do às
14 horas e 30 minutos .. Mas isso não inviabiliza a vinda de
S. Ex\ a posteriori, à Comissão para tratar çle assuntos específiCos.
- Há, também, um requerimento que foi_aprovado; 3. vinda
do Secretário da Receita Federal sobre o COD)portamento na
cobrança, na agilidade, da geração de receita para o. TesOuro ..
Gostaríamos de dizer que recebemos ontem o compOrta~
mente de receitas co.n:e,n~es até o mês de .março. Pedimos
ao Dirceu que encaminhasse. esses docum.enJo:s,a cada membro
da Comissão, bem como a posição até 31 de março da dívida
.Q.SR, RONA,'N
.--;-Sim, tem as informa.ç?~s' ã
disposição e quem não tiver os códigos para entrar nessa hp_ha
rnobiliária do Governo, dos Estados e dos Municípios.
Solicitamos, também, do Sr. Ministrd que nos desse o
é Só procUrar aDiretoria_ do Prodasen que os fornecerá someq~
máximo de informações-, não só sobre a diVida do Governo
te ao Senado_r, porque, muitas vezes, são números_ sigilo~o_s.
dos Estados e_ Municípios, mas também do Gõvemó J:ederal,
e gue_nã~ podem ser abertos...
·
das estatais. Pedimos, ainda, que esse encaminhamento seja
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem um códlgo.
mensal.
'
de acesso.
Tão logo essas informações cheguem' ã Presidência ~a
O SR- RONAN TITO - O:segundo assunto, Sr. PresiComissão, elas serão imediatamente passadas para o conheci~
derite, é que estarilos na CPI da E.Vasiio Físc~] _que-úive COITto.
mento dos 27 membros da Comissão.
- · '·"
objetivo pegar os soneg~dores. Hoje já _evoluímos _par~ um
O relatório que chegou ontem com o tomparativó de
outro objetiVo muito mais rico, mais profundo, maiS amplo,
receita do trimestre de 93 com o t_ri_rnesti'e' de 92 mostrou
pol--que chégamós à Conclusão de que 50 Maracanãs não daria_Ill.
que houve um crescimento real de quase 30% de_ receita.
para colocar os sonegadores _dq ~r~~il, se fossem f~it~~ t~~~a~~- _
Houve despesa. Se não me falha a memória, houve uma
aquelas prisões~
receita de 345 trilhões de cruzeiros e umá -;despesa de 298

:-:t:no
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O Estado tem uma arrecadação teórica de 42% e está

arrecadando 21% do PIB. A sonegação é generalizada. Depois
que assistimos.o Presidente da Federação das Indústrias dizer

que ele sonega e quem assim não faz é bobo, generalizou·
tudo.
___ ___ _
-- EstamOs eVoluindo para criar um sistema tributário, sobre
o- qual deveremos debater já no início da revisão constit_u-

ciórial, porque, caso contrário, o ano que.vem será mais um
ano perdido, estamos chorando sobre a década perdida e estaremos fazendo mais anos perdidos. Se não fizermos uma reforma tributária em profundidade, vamos perder os anos e depois
chorar o leite derramado.
,
Já tive uma conversa: particular com V. Ex• e agorá gósta-·
ria de tornar p'úblico esse -convite-. Vamos fazer, na próXiitia
quinta~feirà;_ Urtià 1-eUriíâóOOriJluífa·: O J?~J>úfad? 'f~~eral_Del~.
fim Netto, com a sua experiência de ex~Minfstro, tem um
depoirriento niuito sério para dar. Inclusive; temos hoje uma
sugestão em forma de substitutivO. do Deputado Lufs Roberto
Ponte, que talvez possa-ser a chave para ·abrir essa·extraor~
dinária porta do Estado, não quero dizer Estado.forte para
não ofender os liberais, mas Estado soberano. Sou absolutamente contra o ;Estado mínimo, pois quero ·o Estado exato;
Estado soberano e não o Estado empresário.
O Ministro .Delfim Netto começou o seu depoimento,
realmente extraordinário, baseado na sua experiêllci3. · ariterior, dando sugestões válidas. GoStária de convidar V. Ex~
e todos os membros desta Corriissão, pára a Ptóxirila -quintáfeira, às 10h, quando o Ministro Delfim Netto dará continui- ·
dade ao seu depoimento.
Sr. Pre_sidente, estamos aqui discutindo não só reforma
fiscii.l~--mis muitas outra e estamos nos eSqueá~hdo da reVisão
con·stitticiôriill. Por que essa ComiSSãO não toma· a peító e
já. àpresehtã uma-·sugestâb Pfónta e aêabada para o Plenário
da revis[~ constitucionã1, não só da revisão do Capítulo Eco-nómlcõ, ·ma.-s, principalmente. da reforma fíSC3.1? DarlamOs~
assim, Uma contribuição enorme. Se iniciarmoS- no "dia: o- àreviSão constitudoilal e pudermos aprová~ la ainda dentro desse período, o próximo anó poderá ser de abertura, não só
para o mercado internacional, mas tãmbém tendo arrecadação
para atender às suas necessidades bácias, como. por exemplo,
tapar buraco. Um país que já vez_ uma das malhas rodoviárias
maiores do mundo, talvez a terceira, creio que- a primeira
é a-d_os Estados Unidos, a segunda é a da Rússia e terceira
a nossa, hoje não tem dinheiro para tapar buraco, pagar professores, e lá estaremos discutindo essas m~térias. O~pois,
retornaríamos para cá com essas experiências proporcionais
pelos Deputados Delfim Netto, Roberto Campos e Luís Roberto Ponte e nos reuniríamos para estudar uma revisão do
capítulo fiscal para que pudéssemos apresentar um projeto.
QuandÇ> se discute sobre o-nada chega-se_ a lugar_ n~nhum
e tC?r;tdo um projeto para discutir pode-se até negá-lo no todo,
m.as tem-se algo, como ponto de partida, para uma diScussão
frutífera-~
- -São essas as sugestões que gostaria de dar a V. Ex• e
- ao Plenário desta ComissãO~ -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - As sugestões
de V. Ex~ são válidas e gostaria de acrescentar mais um pouco.
Acho que o papel que a CP! da Evasã<TFiscal está exercendo- é muito importante. Contudo, quero sugerir a V. EX"
que seja transferido como apenso ou como um aparte da
Comíssão de Assuntos Económicos do Senado, e que esse
trabalho torne~se- permanente, acatando o conselho de V.
Ex•, para chegar definido na reforma constituciongtl.
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Acredito ser utn dos itens mais importanteS esse que se
refere à reforma fiscal, tributária, quando estafemOs discutindo realmente o que mais interessa ao País que é a sua
economia, o seu fortalecimento e a viabilização de urna Constituição que realmente seja aplicável.
_
··Concordamos· com V. Ex~ e pediríamos que, a partir da
próxima reunião, fizéssemos issb'conji.mtamenie cOm a convodaÇáó da ComiSsão ·de Assuntás Económicos. Vamos esten·
der esses debates como já está sendo feito na Câmara dos
Deputados.
Hoje temos o exemplo da LDO que também deveria
oassa.r p.elas comissões com uma discussão rnacro, poís e· urnapeça também muito importante-:
Temos um pedido aqui do Senador Mário Covas que
achamos também muito irnportãri.te que visa aprofundar mais
ainda a Lei das Concessões. Esse projeto de lei foi de iniciativa
dq Sena.do, do Senador Fernando Henrique, chegou aqui com
o substitutivo da Câmara dos DeptuadOs, cm regiriJ.e de urgência·urgerttíssima" e'praticamente-foí Vótado ·no plf:nári6, seln.
o C?~hec_imento J?~é_vio da maioria çioS Srs. Senadores ..

e

. Então, determinamos a nossa assessoria que avócã.sse
esse projeto de lei para a comissão-e aqui voltássemOs a discuti-lo .em profundidade. Acho que é- uma decisão muito importante· para a economia do País e a partir do momento que
ele saiu do regime de urgência, devemos trazê-lo novamente
para discussão, na Comissão de Assuntos Econôrnkos do Senado, pelo praz_O_'que for necessário, não vamos lirnitá-1o,
para aperfeiçoá-lo_.
Gostaria de_ colocar para o Senador essa preocupação
nossa .e as providências que estamos adotando.
. b SR. RONAN TITO _:__ Quero dar um depoimento
a-~. Ex•, u~a questãO de ordem. Esse projeto foi feitO pelo
Senador Fernando Henrique Cardoso naquele momento em
que a sociedade toda cobrava a regulamentação da Constituição.
· Desculpe-me a ausência do Senador Fernando Henrique
~rdoso, .!1~ épo~ _nós o di~cutimos jUntos, o projeto não
sa~u daqm reall?~nte muito bom, m~s foi muito piorado na
Câ_mara. ~ proJeto não ~ode ser aprovado e nem rejeitado,

po1s precisamos dele e discutimos isso na bancada diversas
vezes.
Estão querendo colocar em um projeto concessões de
serviço funerário; como, por exemplo, de uma hidrelétrica
termoelétrica nuclear, o que é in:iposs(vel. COncessão de ônibus, de canal de televisão, de rádio, de serviços funerários
~e ·eletricidade, de termonuclear, tudo em um projeto só~
E verdadeiramente um absurdo.
Agora, esse projeto do jeito que está não pode ser aprovado, não se tem c.omo·emendá~lo, porque as nossas limitações
se_ciiigem in~cialrn~.nte ao projeto inicial do Senador Fernando
Henrique Cardoso .e às emendas colocadas na Câmara, não
podemos passar disso.
A sugestão qui fiz da -bancada -fOi a seguinte: fazermos
um novo projeto o_u diversos projetes; irmos para o plenário
com aquele projetq, ou rejeitá-lo e ~presentar os novos projetes concomitantemente. porque o Deputado e Ministro Alberto Goldmann está suplicando a sua aprovação. Na verdade,
para S. Ex~ é importantíssima a aprovação desse projeto para
a questão, por exemplo, de privatizações de eStradaS, corno
já ocorre na Europa, como também nos Estados Uriidos. Mas.
aq~ele projeto se satisfaz ã-ere, não satisfaz aos demâis.
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A minha sugestãO é de que ele seja trazido para esta
'' · Comissão.
V amos tentar fazer uns três projetas e colOcar nele algumas concessões.
-

O SR. MAGNO BACELAR- V. Ex• me permite um
aparte,. nobre senador Mário _Covas?
É que nos termos regimentais, na posição como está o
·-prOjeto, ·não Cabe emendas, não há como salvá-lo, a não ser
um~ emenda supressiva, que não resolveria nada.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Esse projeto che·
gou em regirile de urgência _e 9Q% dos Senadores nãQ tiver~m
_ .O SR. MÁRIO COVAS -Há três alternativas: Aprovar
acesso a ele, irido, inclusive: Oiréto ao plenáriO: ----_- _
_
o.que veio daqui, o que ficou :na Câmara ou o que foioapi'ovado
A Presidência da Mesa dá Pór iniciados os trabalhos desta
na Câmara com algumas modificações supressivas meramente.
COmiSSãcn! cõloca na Qr_d_em do Dia Os a~suntos CJP. pauta.
O SR. RONAN TITO -Ou então pedir destaque e
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente. só um parênsuprimir. De cara, eu quero supriniir os- arts. 41, 42 e o§
tese. Ftii procurado quando o projeto ia ser votado. -Aparenz~ do art. 27.
temente o projeto chegou da Câmara e receb~q _qrgência imediatamente, e acabou não podendo_ser votado, porque o Rela-

tor encontrou enorme dificuldade para dar parecer. Foi uma
ginástica danada feia pelo 'R~l~tor, Senador José Fogaça, para

encontrar urna maneira de melhorar duas coisas, que são quas-e
inconciliáveis·; o- projeto· da Câmara tem uma visao e a do
Senado outra, o que_ nãO Si~ifiCa uma disputa entre as duas
Casas e sim a tentativa ein se fazer uma melhor legislação,
mas .realmente chegov~se 'em um ponto que é difícil ter uma
solução.
Lembro-me de outros projetes, .quando a siinples aprovação de emendas torna dífícil dar uma lógica riO projeto
e c_om esse foi a mesma Colsa. Quero lembrar que não foi
fácil o nosso posicionam.ento, porque esse projeto será cobrado _do ponto de yista da imprensa, pelo Ministro dos Transportes, porque S~ Ex• quer uma legislação que trate de concessão e não Séjà tão anacrónica quanto a existente hoje.
Mas, realmente, tenllo muitas dúvidas sobre se o projeto
tal como está não vai produzir ffiais males do que benefícios.
Não creio que possamos recOmeçar-; ISSo não é fáCil, porque
recomeçar implicaria' em alguém tomar a iniCi<ttiva de apresentar uma proposta. Se formos imaginar que primeiro vamos
achar um consenso e depois recomeçar, vamos procurá-lo
e não encontraremos.
Talvez o ideal seria se pudéssemos ten'fa1, a· parti:r do
material que temos, que foi aprovado pelo Senado e que
a Cânlara·tentou, v'eiifitãr Se Pbderfamos -com .::ortes, com
as restrições feitaS à"airip1ítude do projetO, i:omandO,:.o-menos
particular e mais- '"guarda-chuva", encontrarmos uma forma
porque já estaremos sendo cobrados peJa votação desse projeto.
-· _- __ (" _ _____ ----~· _ --·
Já assisti, muito receritemente, a esse filme antes e_ tenho
um compromisso_ ConVerSei Com as lider'ançãs,-rec-ebi visitas_
da universidade que está muito preocupada com_ a _aprovação
do projeto, encontrei também o Líder do_ PMDB~ Senhor
Mauro Benevide.s, o_ Líder do PFL, que -estavam tambéín
preocupados_ com a_ mesma coisa. A melhor solução que se
encontrou foi retíi'3r o pedido de urgência. No meu caso, afirmei no instante em que Tsso se _deu,
que dentro de 15 dias eu o retiraria, estaria disposto â repô-lo
15 dias depois.
Hoje se completa exatamente a terceira semana da retirada do projeto, retornando-o à Comissão de Constitu~Ção, Justiça e Cidadania, o que tem pouca lógica~ pois esse projeto
é da Comissão de A_ssuntos Econó_micoS e a_qui -é .que ele
deve ser discutido_, ele é muito mais da infra-estrutura_ do.
que propriamente da Justiça. Precisainos .vlsualliar çomo ire.mos operar isso, porque o projeto volta para cá, é dado para
alguém relatar. Se for assim, tudo bem,: pois já sabemos da
existência_do_ referencial.
---

-

.

-

-

----

0 SR. MÁRIO COVAS - A margem de manobra é
muito pequena. Agora, creio QUe precisamoS te-r um_ pOucO
de pressa nessa história.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Estamos pedindo
h_pje, ~vocando para a Comissão -de Assuntos Económicos
e vamos colocar o assunto em pauta a partir da próxima reunião. Também, independente disso, estamos trazendo mais
subsídios, pois estamos convidando autoridades, pessoas envolvidas, para nos dar uma elasticidade maior sobre a importância desse projeto para a economia do País.
O SR. MÁRIO COVAS- Essa era minh~ preocupação.
Fui procurado pelo pessoal da universidade, contestando aspectos do projetO.-A-te-pe-rguntei-:iO"Pfesiden_te da Comissão
se não seria possível fazer uma reunião da CoiniSsão cOm
esse pessoal da universidade pará· apreciar alguns pontos. Se
o proj~to viermesm~ para cá, sendo despachado para alguém,
o Presidente poderia marcar um. dia para.fazer· uma reunião ...
_ O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Val)lp~ _ll)arcar.
E podemos trazer, além da universidade, pessoas _envolvidas
com a área de energia, de_ transportes, de comunicações. Podemos até tra"zer dois ou três, iilclusive para facilitai' O aceSso
à~ informações.
O SR. MÁRIO COVAS -Shn, também o pessoaldo
Ministério dos Trarisportes.
O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, então,
como sugestão, ·seria ·válido solicitar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para onde foi enViado; que se
manifeste imediatamente, porque não há, como salientou o
Senador Mário Covas, o que falar. Não há mais o que dizer
sobre_ constituciqnalidade e juridicidade.
.
OSR._MÁRI9_ C9VAS- ~as há um -parecer d()se_nã- _
dor José Fogaça, que, talvez, possa ser analisado coucomitantemente nesta Comissão~
O SR. MAGNO BACELAR- Exatamente. Como V.
Ex' está demonstrando preocupação com a celeridade e com
o que a sociedade está a exigir, o caminho seria, então, discutir
conjuntamente com as comissões pertinentes ao assunto ..
- O SR. JONAS PINHEIRO - São 10 horas. Seria .bom
começarmos a reunião.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Atendendo à
solicitação do Senador Jonas Pinheiro, estamos come_çando
a reunião e- pedimos ao Senaâor Magno Bacelar para relatar
o item n~ 12 da pauta (pág. 79), que é o pareCer do Senador
Meira Filho.
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dOres, Jimita~--me-ei à leitura do re!ató_rio.
-·
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(Leitura do Relatório)
O SR. PRESIDENTE (João Ro_cha) - Em discussão.
(Pausa.)
O SR. RONAN TITO - Peço a palavra para discutir,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra
V.Ex'0 SR. RONAN TITO- A União possui terra em todos
os Estados em maior e menor quantidade. As alegações feitas
aqutno projeto~ inclusive para_as~e~ta!riento d31_[efo~ma agráM
ria, é- sempre uma iniciatiVa do Tncra, um órgão nacional.

Agora, se volta a terra para o Estado, em vez de facilitar
o_assentamento, vamos dificultá-lo. Se_a União já tem a posse
da terra, creio que deve haver uma pressão política do lado
do Estado para que se faça o assentamento. Como se fará
isso:? Vamos passar as terras para o Estado, desapropriadas
depois pela União para fazer o assentamentO da refonria a·gráriã.. Em todos os Estados do Brasil,_ a União possui teiras.
sena tambéin uma discriminação, no Amapá Oli. em Roraima, qUe aS td'ras-dã União eassem para o Estado.
No Capítulo VIII -Dos Indios- devo confessar também a minha ignorâ~cj~ _~obre _abr~ngê_nda total çlo projeto
-rio art. 231 di Constituição, diz:
"São_ reconhe,cidos _aos _índios sua "organização social, ...
etc.
§ 4<?

As terras de que trata esse artigo são inalienáveis

e indisponíveis, e os d-ireitos- sObre -~1áS, lffipi-esclitívels. ;,

O art. 231 da Constituição,§ 1'.>, diz o seguinte:
"São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, c-renças e tradições, e os direitos ~g_íil-á!io'S
sobre as terras ·que- tradicion-airriente ocupaM~ competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens."_
Entre todas as limitaÇões que 'tenho~-eiiste mãlSUffia,
pois não sei discutir dois assuntos de uma ve-z só. Então,
após_ discutir os assuntos que tenho certeza são--muito mais_
importantes do que esse, e após as intervenÇõeS dos Senadores
Mansueto de Lavor e João Calmon, eu gostaria Qe con.tinuar
a discussão.
-- -

O SR. MAGNO BACELAR - Sr. -Presidente, como
Relator, embora ressalte que não tive a honra de_ ser o relator
do projeto, gostaria de esclarecer ao Senador Ronan Tito
que _o projeto prevê que a área indígena deva ser definida
pelo Estado antes da União, antes da transferência das terras
subseqüentes. _
O SR. RONAN TITO -Perfeitamente. Todos sabemos
que o problema está todo no art. 231 do Capítulo dos Índios,
onde se lê:
"São reconhecidas aos índios a sua orgalliz3ção social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originaiS
sobre as terras _que tradicionalmente ocupam."
Ora, sabemos que temos inclusive tribos nómades e esse
é um grande problema que aconteceu em Roraima. A demarcação tem que anteceder a qualquer projeto que mexa nas
terras porque repentinamente chegaremos à conclusão de que
tal terra, que foi passada para o Estado, deveria ter ...
O SR. JONAS PINHEIRO - Gostaria de prestar um
esclarecimento ao nobre Senador. As terras indígenas de lá
já estão demarcadas, havendo apenas uma área que está em
o
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curso de demarcação, mas ãté outubro esse trabalho estará
realizado. Nas reservas fl<?restai~ c indígenas não existe o
prOblema de Roraima, pelo menos quanto a isso.

O SR. RONAN TITO~ Poderíamos, então, fazer uma
emenda especificando que todas as terras da União, em todos
os Estados, a não ser as terras indígenas, serão repassadas
aos Estados; seria discriminatório passarmos as terras da
União para o Estado do Amapá se nã_o fizéssemos a mesma
coisa com as terras da União nos Estados de Minas Gerais,
de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina,
porque a União possui teiraS em todoS -os Estados e nós os
estaríamos discriminando. Creio que essa- disáimínação é proi_b_ida pela própria Constituição.
O SR. JONAS PINHEIRÓ -Peço-lhe mais um esclarecimento, nobre Senador.
O SR. RONAN TITO- Ouço com muita atençáo.
O SR. JONAS PINHEIRO --A sítuação me parece
diferente nos Estados, porqU-e V. Exa há de ser recordar que
o Estado do Amapá foi transformado - saiu d~ condição
de teriit6rio, em 1988- pela edíção da Consiitlilção. Todas
as terras são da União.
O que pretendo com o projeto é exatamente sanar as
grandes dificuldades decorrentes de fii:lanciamento pãra- pro~
âução no campo e-agropecuária, em virtude de o proprietário
riãO ·ter o título definitivó ·da terra. É a coisa mais difícil do
mundo alguém éonseg~ir; atraVés do Iilêra, a titulação da
terra. Sem o documento e o título da terra não há financia~
mento. Esse é um dos componentes mais agravantes do subde~
_ senvol\_'_imento do Amapá. Caril a ·aprovação da lei, agilizaremos o processo de assentamento das terras, porque ele será
feito pelo Governo do Estado com o Incra, que é o órgão
auXiliar e que supervisionará, facilitando o processo de titula~
ção da terra, que é a grande aspiração dos que vivem no
campo no Amapá.
O SR. RONAN TITO -Nobre Senador Jonas Pinheiro, aí eStá o nó górdio da questão. Poderíamos aguardar outubro,
aliás o projeto de V. Ex~ fala nisso, apóS a demarcação das
terras.
.-Em qualquer titulação de terras públicas, se o Incra não
entra, ela não está titulada; ora, nós a tiramos da União e
depois buscamos um órgão da União para titular; e o que
. se pretende, n_!:.sse momento, é desamarrar a dificuldade que
existe, porque o Incra não funciona, segundo as palavras de
V. Ex\ ou pelo menos é demorado nas suas funções. Vamos
cair po mesmo problema. Não há como o Incra titular uma
terra do Estado: E sem o título emitido por ele, não há como
conseguir os fina_nciamentos desejados, porque se com uma
terra de propriedade da União - e o Inc_ra é da União não se conSçgue, como consegUiremos uma te-rra do Estado
que deve ~r titulado pelo Incra?
DevO dizer a V. Ex~ que o projeto- me parece- muitO
complexo, ambicioso, no melhor sentido da palavra. V. Ertem razão no objetivo, no entanto, tenho dúvidas enormes
quantO ao projeto- e gostaria de partilhar essa dúvida com
os companheiros da Comissão, ouVindO outrã.s opiniões.
, O .SR. PEE.SIDENTE (João Rocha) - Continua em
discussão. (Pausa.)
O S!CEDUARDO SUPLlCY - Sr. Presidente, peço
a palavra.

4980 Terça-[eira )"

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)
vra a V.

Ex~

7

Con~edp_apala

O SR. EDUARDO SUPL!CY- Também partilho do
sentimento do Senador Ronan Tito, no sentiâo d~ dúvida
sobre o projeto. Avalio que no parecer e na píópria j"ustificativa do projeto não há infO-rm-ações suficientes para uma
tomada de decisão.
Por exemplo: Que áfea conipré:i:filde as ái-eas·da União

no Território do Amapá? Qual a extensão dessas áreas?
O SR. MAGNO BACELAR- Nobre Senador Eduardo
Suplícy, volto_ a repetir a V. Ex• que...
--Na verdade, pedi a palavra visando a esclarecer que o
Estado era um território até há bem pouco tempo. A situação
é sui generis, porque com a criação do novo _Estado, não
se tratou de regulamentar as terras federais em todas as re~
giões.
_ __
Alega o Senador Ronan Tito, com razão, que em todos

os Estados existem terras da União, mas os Es.tados também
são proprietários de terras. Nesse cas-o, espéciíicanlerite, não
existem terras do Estdao, apenas da União.
Admito que já não haveria necessidade da intervenção
do Incra no caso de transferir ao Estado ~ e af CQOçQr4o
com o Senador Ronan TitO - sobret~do POrque- está dit-o,
relativamente ao minifúndio, no início do projeto (em qualquer outro Estado seria l~tifúndio, mas o_ E$tado_é_ realmente
muito pequeno), que o Estado teria muito mais agilidade
e legitimidade, tendo em vista o conhecimento mais direto.
Não estamos aqui para condenar o Incra, pelo contrário,
até o defendemos muito, mas sabemos que o Departamento
de Terras da União- DTU -não tem qualquer agilidade
em nenhum dos Estados.
Era esse o esclarecimento que gostaria de p-restar ao nObre
Senador Eduardo Suplicy, tendo em vista que fui enCarregàdo
de ler o relatório do nobre_Senador Meira Filho._
O SR. JONAS PINHEIRO - Gostaria de acrescentar"
nobre Senador Eduardo Suplicy, que as áreas são todas cia
União. O projeto pretende passar ao Estado toda a área,
menos as reservas florestais, as reservas indígenas, as faixas
de fronteiras, tudo o que for de interesse da União. Para
que a União vai querer terras agricultáveis e prõdutivasTJustamente para facilitar o assentamento da reforma agrária.
O SR. EDUARDO SUPLICY- A União tem um património em todos os Estados e Municípios do Brasil. Aí_vem
a outra questão: Seria o caso de_ se fazer um~ _lei ape_?as
para um Estado, diferentemente do que ocorre em outros
Estados, abrangendo todo o património da- União? Essa é
uma segunda dúvida.
A terceira dúvida que tenho, Sr. Presidente, é que no
projeto relativo à reforma agrária, salvo engano, o poder
de fazer a reforma agrária ou desapropriação está, na legislação vigente, em mãos da União, é privativo da União. Então,
ao passar as terras que são da União pãra o Estado, vamos
modificar significativamente esta questão.
Assim, Sr. Presidente, não me encontro suficientemente
esclarecido e dada. a importância desta matéria, solicito vistas
do projeto.
O SR. ELCIQ ALVARES- Sr .. Presi<\~nt~ 1 ,a.ntes de
ser concedida vista do processo ao Senador Edu~rdo S:~plicy,
o projeto do_ Senador Jonª-§ Pinheiro s~_ci~a uma questão
muito séria. No momento em que foi elegido o Estado_ do
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Amapá, não se pode compreender um Estado sem uma área
fíSica. E a verdade dos fatos é que até o presente momento,
1993, portantO cinco anos após a edição do Texto COnsti~u
cional, não se fez nada quanto ao Estado_do A~apá.
-·~-- 6 ~seiladô vàt~~ ~rn.- P~ojetõ;-atendendo" (>findPalinente
-o interesse da irrigação no Nox:deste, que tornou írrito o texto
da lei que determinav(l_que as terras que não fõSsem útlliz_ada_s
de acordo com a finalidade do projeto retorriassem à União.
_Q projeto ainda está em discussão; mas já foi relatado. A
razão fundamental do projeto é que seria impossível conseguir
financiamento, porque não havendo a titularidade da terra,
aquele cidadão que se dispusesse a exercitar o projeto não
teria o seu objetivo ãlcançado.
Parece·me, mutatis mutandis, ciue a.s_ftuação é a.m.~sma
no _Estac;lo do_ Amapá e logicamente temos a obrigação de
·préserv3.r a·s reservas florestais e indígenas e respeitar -as áreas
de fronteiras. Desde o momento que seja expungido de tódo
do Amapá, tudo isso que representa, realmente, o interesse
social relevante; e aí, até com vistas ao projeto de r~{orma
agfária, não é justO qUê o Estado do Amapá fique sem a
s~a área física:
·
_ _ _
Considero _O projeto -do Senado:c JoilaS Pinbeiro -muito
iÔ:lpolt3.nte, porque suscna uma que'stão- qüe Dâ:ó é igual nos
Estados do_ Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo,
_qu_e são Estados cujas áreas físicas- estãO fnteíraínerite- definidas. No meu Estado, por exemplo, um dos problemas mais
graves, que até hoje, não sei ·por- que ·razão e motivo, não
se resolve, é o terreno de_ marinha.
Então, disponho-me a estudafCoiii IiaiC)I; profundidade
o projeto do Senador Jonas Pinheiro, já que há um pedido
de vista do Senador Eduardo S:~plicy, porque não é crível
·que um -Estado que se constituiu em 1988 nã9__-tenha uma
área física, Ou seja, a área físiCa é inteíiamente pêitêilcehte
à União.
_
São esses, Sr. Presidente, os comentáriOs quê gostaria
de fazer quanto ao projeto que é realmente importante, tem
(jile Ser eXaminado e merece um estudo maior desta Comissão._
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, [oi pedida vista
do projeto.
O SR, PRESIDENTE (João Rocha) -,. Está mantido
o pedido de vista, mas a discussão é impOrtante. -- · - ·- O SR. RONAN TITO -Estou pedindo vista conjunta
justamente para não parecer que ela está sendo pedida para
procrastinar e também porque a vista conjunta obriga a devolução do processo dentro do prazo máximo de cinco reuniões.
Pelo vista conjunta, portanto, para que o projeto volte
logo. Comprometo-me, neste período, a estudá-lo bem.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha.)- Concedido o seu
pedido de vista.
Tem a palavra o nobre Senador Bello Parga.
· OSR. BELLO PARGA-Sr. Presidente, sobre o assunto também alimento algumas dúvidas, porque, conhecendo"
o- mérito do objetivO do Senador_ Jonas_ Pinheiro, que é ·o
de promover o desenvolvimento da produção a,ê"Opecuária
com a necessária títularidade das te_rras, parece-me que o
remédio, a soluçaõ seja bastante ambiciosa, em fei"mOSitatos,
porque transferirá toda a átea, qUe hoje -é do patrimôriio
da União, para o Estado do Amapá. Isso irá conflitar com
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~----------~--------------------~~--~--~o Plano Nacional de Reforma Agrária, porque o Incra terá,
"Aplicam-se à transformação e à instalação do Esnos casos qué· surgirem, de desapropriar utitá ái:"ea qtie era
tado de Roraima e Amapá, as normas e critérios seguida União e _que·pasS_ou a s~(do EStado.~
dos na criação do Estado de Rondônia, respeitado o
No piojéfo-l ditO que o- Estado Pietdride fazer um p·lano
disposto na Constit~ição e neste Ato."
·
de assentamento e de _ocupação das terras. Não creio, à primeiFiquei
com
a
expectativa
de
que
a
citação
"nos
termos
ra vista~ sãlvo melhor juízo, que a transferência total dessa
do art. 14" fosse uma referência dt; que o Estado de Rondônia,
~rea para o Estado venha responder a essa necessidade. Se
quando cru-ido, teve uma prerrogativa igual a essa.
o Estado for fazer - e deve fazer- um plano de assentamento
O SR. RONAN TITO - O Senador Mário Covas tem
e colonização, para o qual é necessária a -titularidade das
toda razão. Se verificarmos o precedente de que houve a
terras,_ele deverá organizar-se e delimitar essas áreas.. Assim,
gradativamente, em projetes sucessivos, o Governo do Esta- doação das terras do Governo Federal para Rondónia, naõ
_
do, por intermédio do Parlamento, deverá. solicitar a transfe- -há o ,que se discutir.
rência dessas áreas, baseado no plano feito pelo Estado e
O SR. MÁRIO COVAS---' Estou fazendo essa pergunta,
não na área intewal, com as .ressalvas existentes, como, por
porque isso está dentro doe art. 14 e fiquei com a impre~são_
·ex-emplo, para terr_as indígenas. Deveráha':er um plano defil}.ide que o Senador Jonas Pinheiro tinha feitó tal colocação
tivo~ correto e orgariiZad9_. Posteriormente, com outros planos
por esse motivo; não estOu entrando no mérito da questão.
que forcrri · apresentÇtdos, novas ·áreas serão transferidas parà
O SR. EI.,CIO A!., VARES·_ Senador Mário Covas,
o Estado do Amapá.
-é_ e~idente que. o art. 14 não foi bem çolo.cado dentro da
Esta é a miilha opinião, Sr. Presidente.
justificação.
- O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, eu também
O raciocínio de V. Ex~ é linear. Se na criação do Estado
gostaria de obter uma informação do Senador Jonas Pinhe_iro. -de Rondônia fOi adotado u.ffi sistema de pr:ivilegiar o Estado
9,c~~jt;!t.iVo. 9ão é ~isF~~ir o _mér_i1p, _é apenas informativo.
com uma área ~ísica, obviaménte não há o que se discutir .
. O projçto <\e. V. Ei<7 I diz o seguinte:.
O SR. MA.\uo COVAS - Não si: "rrata de questão ~de
isonomia, mas de determinação_ constitUcíonal.
!'Passam ao domínio do Estado do Amapá as terras
, Repito:
pertencentes à União, nos termos do 'art. ·14 do Ato
das Disposições Constitucionais TtaO.Sifófias da Consti"APKcam-se à trapsformação e à instalação dos
tuição de 1988, compreen-dido ou transformado o TerriEstados de Roraima _e- Amapá_ as_ nt:)r_mas e critérios
.. tório Federal do mesmo nome, mantidos seus atuais seguidos na criação do EStãdo de Rondônia, respeitado
limites e confrontações."
_
o dispoSto na Constituição e neste _Ato.~·

. , .._,O~ qqe V, Ex~ 'quer dizer .com a citação "nos termos do
a,rt.. ,14,do,Ato das.. Disposições Constitucionais Transitória~'~?
O SR. JONAS PINHEIRO- O art, 14 do Ato das
DisposiçõeS ConStitUCíoóais Trai:tSii6ríaS-t.fãílsfo'ffi:tóú O-Território do A~apá em Estad9. Com_o_E~tado, o_Á~apá deve
ter a sua área física e prover os meios para o_ seu sustento.
t\ titulação das terras aos ocupantes é co'iidi.Ção sine qua noo
para que isso ocorrã:

O.SR. MÁRIO COVAS- Da Ieíturà pura e simples
do projeto de V. Ex•- daí por que fui me valer dá Constituição para ver o que di.~ia o art. 14 - , parece-me que a
redáção, ta_l '?Q~O_e_sjá feita, dá a idéia_de que nQ art, 14
há uma determinação nessa direção.
_.....
O SR. JONAS P.INHEIRO -·0 projeto vi~a a transformação da condição de território, para traçar, aS~im, os liinites
do então território, que foi transformadO em Estado com
- __ .---- ..
.a sua totalidade de área preservada.
O SR. MÁRIO COVAS- Uma vez~onstítuído o Esta·
do, e tendo a menção sido feita ao Estado, a _referência aO
art. 14. do Ato das Disposições Constitucionais Tr-anSitórias
poderia ser dispensada. Pareceu-me, pela leitura do trecho
mencionado, que o art. 14 poderia contemplar alguma coisa
que determinasse essa transferência.
No art. 14, há uma relação entre o § 4~ e a transferéncía
de recursos até a transfonnaçáo de território - o caso do
qual estamos falando não trata disso.
O § 3o e o § 19 também não se referem ao assunto em
questão, pois tratam· de nomeação dos Governadores no primeiro mandato e de instalação ·no "Estado com a posse do
Governador eleito, respectivamente. Mas o § 29 diz o seguinte:

O SR. ELCIO ALVARES- V. Ex' tem razão. Trata-se
de dispositivo cohstitucíonal. 'lSso é indiscutÍveL Está colocado, de maneira clara e insofismáVel- de clareza até meridiana
-que se realmente. no Estado de Rondônia, fosse adotado
esse comportamento, teremos-de adotá-lo também no Estado
do Amapá.
O SR. JONAS.PINHEIRO- Nobre Senador Mário
CoVas, creio qUe a referência aO ãto que criOu o Estado de
Rondônia é relativa ao acervo em termos de funcionalismo
público. Os funcionários públicos eram da União e ficaram
à disposição do Estado. Tenho a impressão de que a referência
foi feita muito mais nessa direção- do que em relação às terras.
Contudo, foi muito oportuna a observaçaõ de V. Ex~ Iremos;_
examinar se há alguma relação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
o nobre Senador Esperidião Amin .
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, gostaria
de dizer algo que está próximo da conclusão da intervenção
do nobre Senador Mário Covas._
A ConstitUição estabelece que é bem da União. É Ióg_ico
que nenhuma lei irá revogar o que está no art. 20 da Constituição, que estabelece,juntamente com leis ambíentais conseqüentes, como bens da União, as terras devolutas, as terras
indígenas, os lagos, os rios, as ilhas e os mangues.
Quando foi criado o Estado de Rondórifa houve uma
delimintação de áreas? Ê esse assunto que gostaria de discutir
com o Senã.dor Jonas Pinheiro.
Primeiramiente, pelo que entendo do objetivo do seu projeto, a transferência dos bens que ainda são da União, mas
que deveriam ser do Estado, ainda não se completou. Por
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tenho dúvidas se, quanto à origem, o projeto

satisfa~

o preceito constitucional.
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Em discussão
o parecer do Senador Espitidião Amin. (Pausá..)
. :6
BELLÓI' A.RGÀ _:_:sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
- ---·-

sR.:

No âmbito da Comissão de Assuntos Económicos~ temos
que discutir a finalidade do projeto. Com isso, passo aó segundo ponto da questão.
.
._ _ _
~O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra
Quais as dificuldades que: um Território, tránsform:ido·
o Senador Bello Parga.
em Estado, enfrenta nas áreas urbanas e nas cercanias das
áreas urbanas? Nos Estados com poucos MunicípiOS, h'á-uma
6 SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, Srs. Senadoconfusão entre o que é área urbana e o que é área rural.
res, preliminarmente antecipo a minha concordância com O
Quando se vai titular uma proppedade desse tipo, discute-se
relato do Senador ESpirídião Amin. Todavia, noto que, na
tudo nesta Comissão, continua-se operando como se fosse
ementa, foi omitido que também a propositura obriga os dois
um território.
_
_ __
__b.aOcos oficiais - o Banco do Brasil e. a Caixà Econômica
Se tivéssemos que definir quais as áreas prioritárias -para ....:..:. a'COD.Cede-rem- Cheques esj:>eciãis ·aos furicióriários públicos,
efeito de tr3nsferêncíci, V. Ex~ nos diria que setiam PS êehtrOs
ou seja, obriga instituições bancárias a conceder _empréstírilos·.
urbanos fluidOS e grandes. 0 Am.~pá, coffi -Uni grande territÓO SR, ESPERJDIÁO AMIN -.Este tópico está referido
riO, possui hoje apenas 15 municípios. O território do Estado
no último parágrafo da primeira págiila do relato.
do Amapá corresponde a quase ao dobre do território do
O SR, BELLO PARGA- Apenas estou comentando,
meu Estado, que possui 260 municípios.
Ex~
Penso que a finalidade do projeto é esSa. Com os pedidos
de vista dos Senadores Eduardo Suplicy e Ronan Tito, penso
que a nossa principal contribuição seria, primeiramente, basear-mo-nos nos atos que regraram a vida patrimonial do EstaO SR. BELLO PARGA- Apenas digo que tal refedo de Rondônia e fazer o nlais parecido possível no Estado
rência não consta da ementa.
do Amapá, tentando coagir a União, que, pelo que percebo,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN ...,-Na verdade, V. Ex•
_
..
ainda não se manifestou nesse~sentido.
tem razão. São duas as concessões: o -talonário e o créditot
O projeto não afeta, por exemplo, teffas--àestinadas à
reforma agrária e áreas de segurança nacional, que, pela Cons~ ~ O SR. BELLO~PARGA -~Atento para a obrigação
tituição, são inalieQáve!s. Não é esse .C? obje_tivo do projeto.
em se conceder um empréstimo, ou seja, fazer com que instituições fmanceiras emprestem por força de lei. Sabemos que
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
toda operação de empréstimo bancário se faz baseada na conatend~ aos pedidos de vista dos Senadores Edu~rdo Suplicy
fia·nça, no· crédito .. Então, ninguém pode .obrigar nenhuma
e Ronan Tito e pede ao Senhor Esperidião Amin que relate
instituição financeira a emprestar' dinheiro por força de Jei.
o Item 10 da pauta, à página 68.
QU.êr
nie· pareCer que é abSolutamente 'inccióstitticiórial esse
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, Srs. Seaspecto dà propOSíÇãó.- nadores:
Era .o. que tinha a dizer.
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Senador,
Márcio Lacerda. que dispôs· sobre a concessãO -gratUita- de
talonário de cheques a. todos os_funcionárioS Públicos e autárquicos, que percebam seus rendimentos au-_avé~ de dePósitos
em conta no Banco do Brasil ou na Caixa Ecohômica Federal.
Portanto, trata-se de um projeto onerosO ~penas para o BianCo
do Brasil e para a Caixa Econômica Federal~ a qual _atua
como banco.
Peço a atençã.o de Y~ Ex.s para o que vou .relatar no
meu parecE-r.
(Leitura de parecer)

O SR. LAVOISIER MAIA palavra peJa ordem.
-

Sr. Presjdente, peço a
-

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra
o nobre Senador Lavoisier Ma~a. _
. _. . _ _
. _O SR. LAVOISIE\Í, MAI.A - Sr. ,l;'~esidente, eu iria
pedir um aparte ao nobre Senador Bello Parga âpenas para
dizer que, na realidade, essa concessão de um privilégio ao
servidor público· ou aos fup.cionários do Banco do Brasil e
a Caixa Econômica não tem nenhuma razão de ser, porque,
se se referisse às instituições de crédito federais, teríamos
o Banco do Nordeste, o Basa, o BNDES, o Banco Central,
os bancos estaduais, que são regidos por lei federal etc. Isto
quanto à eXtensão e por que só e.ntão.o Banco do_Brasil
e a Caixa Económica Federal?

Quero lembrar que os Cr$100.000,00, no caso, reportam-se à data da apresentação do projeto de lei, _que é do
prirheirb semestre do ano passado, quando Cr$100.000,00 ainda eram mais do que US$3.00. É, pois. daquele tempo esse
valor, e os três zeros ainda não estavam na ~-·boca da caçapa",
No que se refere ao mérito, entendemos que, realmente,
expressão de que lanço mão já que, hoje, aqui, foi usada não tem sentido a proposição. Ela não representa praticaterminologia ligada à sinuca e ao bilhar.
. mente nenhum ganho. É um esdrúxulo privilégio o que se
está propondo.
(Reinicia a leitura do parecer)
Portanto, também antecipando meu voto, acoMpanho
o uobre Relator pela rejeição do projeto. de lei.
Propõe igualmente o projeto de lei que o Banco do Brasil
e a Caixa Econôm_ica Federal concedam cheque especial. ..
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Coloco a matéria
·
· ··
em votação.
(continua a leitura)
RONAN
TITOSr.
Presidente,
voto
de
acordo
O
SR.
Diante dos argumentos, somos de parecer contrário à
com o Relator.
aprovação do projeto de lei em epígrafe.
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Temos que ficar atentos para -qualqUer concessão que
se faça a uma faixa da população. Não existe almoç9 de graça
-esta é a primeira aula de economia. Quem já curSou :econo~
mia sabe disso. Quaódo se dá alguma cOiSa, tira-se de alguém.
Então, todas as vezes que a gente faz uma concessão, ·outro
está pagando. Se os funcionários publicas não 'pagam, OS outros clientes vão pagar.
-

O SR ESPERIDIÃO AMIN - Senador Rcman Tito,

projetes para a pesca. Não sei se esse pessoa( que devia à

SUDEPE ...
O SR. MAGNO BACELAR- Mas ai há um limite.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- V. Ex· poderia me
responder qual seria o maior valor referência?

O SR. MAGNO BACELAR:_: Posso pedir à assessoria,
mas é um valor ainda inexpressivo hoje.

se V. EX!' me permite, quero protestar contr-a-êssa lição do

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Um valor igual ou

Milton Friedman. Da casa do meu querido amigo, Senador

superior a duas vezes o MVR, vigente no País, consti1uído
até 22 de fevereiro de 1989?

Ronan Tito~ já tive~ não só de graça, excelentes ensinamentos.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continuarei a
tomar os votos.
(Procede-se à votação.)
Rejeitado o projeto de lei.
_
-·
Pediria ao Sefl.ador Catlos Patrocínio para relatar o Item
I da pauta, à página 6.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Da Comissão de
Assuntos Económicos. Projeto de Lei da-- Câinara n11 14, de
1993, que cancela débitos para com a Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, e 4á qutt:"as providênCüis. --- Passo à leitura do parecer do Sr_. Senador Beni V eras.

O SR. BELLO PARGA -

O SR. MAGNO BACELAR - Senador Carlos Patrocínio, se me permite, o projeto determina que-é relativO a
multas:.

O SR. MÁRIO COVAS -A dúvida de V. Ex' é com
relação a débitos de financiamento pela SUDEPE?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Exatamente. No dé,
bito de financiamento não se justifica manter eventualmente
prática de multas. Mas aqui não se refere que são só multas.
O SR. BELLO PARGA- O valor é até 12 MVR.

(Leitura de parecer)

O SR. MÃRIO COVAS- Na justificativa cobra multa,

Em razão-do exposto, este pare-cer é pela aprovação do
Projeto-de Lei da Câmara n9 14/93.
-Este é o parecer do Senador Beni V eras. Contudo, eu
me reservo o direito de discuti-lo.
o parecer conclui favoravelmente à apl-ovação.

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, é necessáriO -que _se esclareça se essa inedida já foi adotada, por
se tratar de uma Mensagem do Executivo de 1986. Se _a
medida foi adotada pelo Executivo, tendóeni vis-ta O proj_etO
que enviou para esta Casa, a única solUção é ã su·a~ aprovação,
não há o que se discutir. Caso contrário, creio que mereço
um esclarecimento nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua adiscussão. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Carlos Patrodnio.

O SR. CARLOS PATROCíNIO-- Sr: Presidente, o
projelo de lei não estipula quais são as dívidas devidas à
Sudepe que serão canceladas. Na justificativa do Ministro
da Agricultura à época ...

O SR. MAGNO BACELAR -S. Ex• limita o ·valor."..
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Limita o valor,
MVR, mas não o tipo de-dívida.

O MVR hoje deve girar

em torno de 1 salário mínimo.

o

O SR. MAGNO BACELAR- ... na burocrácili, custo
que seria muito alto, superior à geração de receita. -Para cumprir uma determinação legal estaria pagando a mais do que
estaria recebendo. Esse é o espírito do projeto.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- temos que dar um
voto de confiança ao Ministro da Agricultura à época, hoje
nosso colega, Senador Pedro Simon, porque na justificativa
S. _ E~ estipula que os débitos são oriundos de inflações a
pequenos- pescadores.
Sr. Presidente, tenho certas dúvidas, pois tenho um irmão.
que foi Diretor Financeiro da SUDEPE, que financiava vários

mas no artigo não fala.

-O SR. CARLOS PATROCÍNIO- No§ 1" do art. 1"'
diz:

"Para os fins deste artigo, o valor originário é
o correspondente ao débito principal, com exclusão
de quaisquer parcelas acessórias. como juros, multa,
correção monetária, bem assim as custas processuais
e honorários advocatícios."
_Gostaria de pedir vistas, mas vou abrir mão. porque con~
forme V. Ex• assegura, duas vezes o MVR não significa nada.
Mas tenho dúvidas com relação_ a ~sses financiamcntosJe.itos
pe13 SUDEPE, _porque agora mesmo se discute a extinção
-do iNAMPS, achãndo que é proposital. Muitos estão consideraondo co~o uma queima de arquivo, porque tem muita gente
que fraudou o INAMPS e agora, de Urt_l_~ ~o~~ _para outra ...

O SR. MÁRIO COVAS-Masdá para manter o arquivo
e fechar o INAMPS. Não precisa queimar o arquivo. Dá
para verificar todas as safadezas lá de dent~o. O órgão ~ã?
precísa estar aberto para uma profunda análise de suas attvt-

dades.
O SR. CARLOS PATROcfNIO- Sr. Presidente, vou
concordar com o relatório.
--

-r

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
Com a palavra o Senador Ronan Tito, para relatar o

item 4 da pauta, pág. 28.
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- Sr. Presidente, há
muito estudei esse projeto, por isso peço a atenção dos senhores membros desta Comissão, porque vou ler o relatório, para
relembrá-lo e para que todos me ajudem a verificar se verda-:_
deiramente ele está correto.
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(Leitura de parecer)

Sr. Presidente, lembro~ me bem agora. O projeto, à época
em que foi apresentado- _rcfii;O-me aqui ao Líder Humberto
Lucena, que hoje é Presidente da Casa -, estava ainda na
vigCncia da Resolução n" 58; hôj_c já é -a Resolução h9 36.
Isso seria como estar jogan~o o lixo debaiX:o do tapete. Na
verdade, se a gente, para um artigo ou para outro, para saneamento básico, não faz a mensuração da dívida interna, todos
os endividamentos passarão a ser através daqueles itens.
Mas. Sr. Presidente, temos que verificar ·que há necessidade de- uma modifk:ição -na ResolUção n<> 36 Cio Senado para
uma melhor administração interna do Estado, criaiJ.dO a possi-:
bilidade de que o Estado possa· se endividar até o limite de .
25% pata a rolag"eni de dívid~. ·como prevê aqui ~ própria·:
Resolução. Por cxeritplo, "qü"ahdo um Estado quer, para ter·
maior autonomia administrat_iV~- aqui há algUns municípios
com problemas, por exemplo, esgoto sanitário etc. -, que .
esse endh•idamento pese sobre ele, mas que não se tenha
que apreciar a capacidade de ·endividamento d_e cada município. E aí, se ó Estado não quiser ou não ·puder, e_ntão fica
·
rejeitado.
_
_
Veja, Sr. PreSidente, estou prevenindo uma ameaça 'que
vem por aí. Vem 'um pedido de financiamentõ do EstadO""":
de Minas Gerais e mais seiscc_ntos municípios. O Banco Central e o Senado Federal não precisam pegar mais nenhum
serviço até o final do ano, porque estão com todas ~s- Su"as ·
atividades tomadas. Então, proponho isto j~.~ baseado neste
projeto que rejeito - reco_mcndo a sua rejçisão - porqu_e
tirar qualquer item que seja de endividamento para exclutr
o envidamento, isso é, como eu.d.isse, fugir Q.o assunto. ~as,
por outro lado, temos que. nos prevenir. para permitir que
os Estados possam fazer uma política financeira, uma política
de desenvo,Ivimcnto, não tenh.a_ que, ca_da vez que se dot~
algum financiamentO a algum_ -ql\_.micípio, p~s.sar antes. pe,lo .
Senado e pelo banco, para que não se fuja dos limites. çle .
endividamento, determinados pelo Banco Central e pelo Senado Federal, para que esse endividamento pese sobre o Estado_.
De maneira que sou absolutamente cont,ra e~se projeto,.
pois seria desautorizar. a Portaria no 36 e_.é} .Resolução do
Senado e com ele acabaria o controle do Ba.nco Central e
do Senado-Federal sob_rc o endividamento ;dos Estado~. a
pretexto de que se trata de bons empréstimos. Todos os empréstimos têm que cair nUm só processo para a questão de
mensuração do endividamento do Estado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)·_:_, Em discussão
'
o relatório do Senador Ronan Tito. (Pausa.) .
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votaçãb.
Em votação.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares para
relatar o item 5 da pauta, pág. 32.
O SR. RELATOR (Elcio Alvares) --,-,Sr. Presidente,
este projeto acrescenta parágrafo ao a:rt. 6~ d~ Lei n" _5.9?9,
de 11-12-73, tornando inexigível, antes da d~ci~ão termmativa
do recurso interposto à Comissão Especial d~ Recursos, do
PROAGRO, a dívida oriunda do crédito rur~l.
O parecer, conforme V. Ex~ já falou, e~ tá às folha~ 33
e, _originariamente, a sua autoria foi do _Senador Motsés
Abrão, que faz algumas considerações.
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Conclui o Senador Mois_és Abrão:
"Nosso parecer é, por conseguinte, pela aprovação do
projeto."
O .SR. PRJOSIDENTE (João Rocha)' .-7 :Em diScussão
o relatório. (Pausa.)
·O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, p_eço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a palavra ao nobre ?criador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA-,.. Sr. Presidente, Sr:s. Senadores. no tocante a esse projeto, parece-m~ encontrar aqui utria ·
inconverliência. É que se as dívidas, nOs lermos dó ptój'etó '
de lei, Oriurida's do crédito rural sâó inexigfvCis antês'd'a'decisâo 'terminativa dos recur~os interpost~s, i.sso abri~ia: _uit!a_p?rtà'
para que todas as de.cisões relativas ao PROAGRO. dehbe~ _
radas pelo Banco Central, fossem tomada'S a·recurso. A situa-'
ção atual é que, examinada a questão no âmbito do banco
que empresta o dinheiro, a dívida passa a ser exigível no
caso âe assim ser considerada.
U~

produtor que se senttr prejudicado, recorrerá jJ Cu-""'

missão Especial_dc Recursos_ do _Banco .C~ntral. Nos

J~rmos

em que a proposta está sendo r_e_digida, ela iria encorajar.
incentivar todos-Os produtores a-recorrerem das deCiSões hégativa::; do Banco Central· ou do ba"nco repassador dos recursos·.. ,
E· atualmente não é isso o que ocorre. Há somente_alguns
casos, pelo que tenho· conhecimentQ, não são-rn.uitos os casos
de recurso ao Banco Central.
Então é isso que está me parecendo à primeira vist·a e
que deixo à consideraç_ão dos_'me_u_s nobre-s Paies-. · _· · · · · · ~O SR . PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em.,
discussão. (Pau,sa.)
O SR. MANSUETO DE LÁVOR- Peço a'palavni,'·'
·
· ··
Sr. Presidente.
·'
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra
o nobre Senádor Mansueto de Lavor.
. O SR. MANSUETO OE LAVOR - Sr. President~,.
essa é}uestã:o dO PROAGRO é tãó viiâl pata o TI~sso desr!~~ol-'
vimento agr~pecuário, que, ~e, resol~ida adefi_m;ldamentf!\ traria ml).ita trai;lqüilidade, mvito .menos .risco~ po _compensaria .
os riscos eyidentes da. agricultura?.
Seria preciso que esta díscussão fosse mais aprofundada.
Por isso, gostaria de pedir vista desse processo a fim de melhor
·examiná-lQ, porque não tenho condições, neste momento,
de votar.
-- O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -_Fica cóncedjdo
o pedido de vista de V_ Ex•
Concedo_ a palavra ao- nobre Senador Bello Parga ·para
relatar o item 7 da pauta, pág. 46.
O SR. RELATOR (Bello Parga) - .
(Leitura de parecer)
~anifestamo-nos, pois, pela sua aprovação.
E como se pronuncia o eminente Senador Onofre Qirinan,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Chamo a atenção
dos nobres Senadore~ para o fato de que, devido à falta de
q-uoru-m regimental - est~o presentes apenas 13 membros
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da Comissão - , proceder-se-á â votação na
próxima reunião.
Em discussão. (Pausa.)

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, pela ordemc
O SR. PRESIDEI'ITE (João Rocha) ;___ Tem V: Ex• a
palavra.
·
·
O SR. RONAN TITO (Pela ordem.) -Sr. Presidente,
os países desenvolvidos, hoje, de_ uma maneira gerai. têm
a educação como base. Aliás, devo ressaltar que, se falo de
educação na presença do Senador João Calmon, já o faço
com um certo complexo. Contudo, estou, permanentemente.
haurindo seus conhecimentos sobre educação, fruto do seu
profundo estudo, tomo algumas indjcaçõ~s p~ra ITLC posicionar ..
Estamos, aqui, beneftciando o contribuinte do Imposto
de Renda. Eu estava querendo beneficiar aquele que não
pode pagar.
Na verdade, um sujeito que já pode fazer uma declaração
e irá pagar Imposto de Renda está muito bem. ainda está
podendo gastar. A minha preocupação é co·m 95% dessa população que não ·está podendo pagar, pois apenas 5% da nossa
população faz declaração do Imposto de Renda.
No m~ndo todo_, o ensino é pago. O de .1 9 grau não,
mas o ensino universitário é. Quando o índivíduo prova que
não pode pagar. ele faz jus a uma obolsa de estudos e, às
vezes, até bolsa de alimentos, bolsa de moradia, pagando-a
depois de formado, com quizne, vinte anos de prazo. Isto
é o que se adota nos Estados Unidos da América e, agora,
temos o relato do Senador João Calmon, qu-e· fez uma verdadeira tur'nê por todos os MiriiStérios de Educação dess_e mundo. acabando de retornar dos países chamados Tigres Asíáticos, onde encontrou uma semelhança muito grande, semelhança esta a respeito da qual peço a S. Ex~ que, depois,
nos dê o seu depoimento.
Entendo que, quando à educação, temos que ver alguma
coisa. Não podemos ficai' tangendaitdo esse proJeto, temos
de fazer alguma coisa de muito séria na questão da educação.
Penso mesmo qUe devemos nos deter sobre o assunto nessa
revisãó constítU:Cionai:
Aqui, esse prOjeto faz uma justíÇ~ Com queni pOde pagar,"
ou seja, com quem tem declaração de rendimentos para fazer
o que tem imposto para pagar. Muita gente faz a declaração
de Imposto de Renda; porém, dos 5% que declaram, 80%
não pagam.
Então, aqui, como já disse, estamos beneficiando quem
pode. Talvez eu até esteja nesse grupo. Todavia, eu estava
querendo beneficiar aqueles que sequer fazem a declaração
de Imposto de Renda, dar a essas pessoas acesso ao estudo
e universalizar.
Uma estatística que me impressiona prOfundamente, Sr.
Presidente, é a de que, em cada 1 milhão de pessoas, não
importa a raça, em todo o mundo, existe um gênio, que se
revela no 29 grau. Esta estatística é da Unesco. Pergunto:
Quantos gênios jogamos na cesta de lixo por ano neste País?
E são os gênios aqueles que levam os países para frente.
Aqui, repito, estamos ajudando a quem tem uma boa
renda,_ a_ q1.1:etp._ fª:z:~~f!'ªrªç~o_:d9J!:!-!P9§tg_º~- ~~-~9:?._· g~ p~~Sé!~
ria em ajudar, nessa questão de educação, a quem não tem
nem mesmo condições de fazer Imposto de Renda; a estes
é gue estamos pensando em ajudar, em dar-lhes acessQ..

_ Minha opinião- t:çmclusiva é çle que sou contrário ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra
o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, Si,-aprovarmos esse projeto', estaríamos viabilizando aquelas pessoas
que podem pagar o ensino privado, que são realmente as
de maiores posses, as quais estariam deixando de contribuir
para os cofres públicos e, desta maneira, a União, no caso,
teria uma arrecadação menor. o que dificultaria os seus investimentos e o repasse para Estados e Municípios de recursos
para investimento em educação pública. A esc-ola pública é
hoje extremanente necessária àquela parcela da população,
qUe constitUi a maioria, que não tem condições de estudar.
·Estamos longe ainda, no Brasil, de assegurar a todas
as pessoas aqui nascidas a oportunidade de estudar.
As nações fortes, as nações que conseguiram se desenvolver devidamente seguiram a recomendação de Thomas Jefferson, qual seja, a de garantir a todas as pessoas a possibilidade de estudar.
Esse projeto, infelizmente, não leva em conta a possibilidade de se ampliar as oportunidades de educação para aqueles que não têm os recursos.
Nesse casO, então, coincide minha opinião com a do Senador _Ronan Tito, Contrariamente ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra
o Senador Espiridião Amiil .. - ·

O SR. ESPIRIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, apenas
gostaria de aduzir- e tenho a certeza de que tanto o Senador
Ronan Tito quanto o Senador Eduardo Suplicy leram, na
edição da revista Veja da semana retrasada- um artigo _s?bre
educação, da autoria de Elio Gitspari, onde ele dizia, comen~
tando esse movimento dos jovens "caras-pintadas" que reclamavam do aumento das mensalidades escolares, que quem
devia ir para a rua eram os seus pais, que, por omissão ou
ação, tornaram tão dramático o quadro educacional brasileiro,
a ponto de, prime'iro, terem -rugido da escola pública para
a particular, a fim de assegurar um nível razoável, e, agora,
estarem com dificuldades de arcar com o ónus dessa fuga.
Então, o sentido é o mesmo~ Entendo que o País está
precisando- e até em homenagem ao Senador João C~lmon,
cuja referência repito - salvar a escola pública, sem com
isto prejudicar a escola partiCular. E esses recursos, arrecadados e aplicados na escola pública, talvez cumprissem a obri~
gação precedente, ao invés de assegurar mais uma dedução
na arrecadação de impostos.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra
O-Senador Beilo Parga.
O SR. BELLO PARO A- Sr.Presidimte, por uma disposição regimental, fiz o relatC? súbscrito pelo Senador Onofre
Quínan. Mas, quero, também, adiantar a minha opinião, concordante com a dos Senadores Ronan Tito, Eduardo Suplicy
e, agora, do Senador Espiridião Amin, aduzindo que a própria
Receita Federal, ao fazer seus cálculos quando do preparo
do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de que aqui se trata,
já atribui um quantum para essas despesaS com educaÇão.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra
o. Senador Mário Covas.
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O SR. MÁRIO COVAS_- Sr. Presidente, atépara destoar. quero declarar que penso exatamente o contrário.
Tenho muito medo do raciocíniO s_egundo o qual, enq uanto não se fizer tudo, não $C pode fazer nada.
Entendo que o pior dos argumentos é o _de que a Receita
já faz alguma coisa, porque, no fim, deixamos para a Receita

fazer o que ela acha.. E, se o raciocfniq aqui ex"j:fostO Pêlã
imensa maioria é válido. devíamos claborar_JJ._m.ª_lei que proibisse a dedu_ção. Se é_ um ab_surdo tão grande que se permita
a dedução, devíarrios fazer Urna lei impedinâó- que a Receita
fizesse isso. Não penso ac.;sim_: Entendo meSTI)p q_ue a dedução
de despesas escolares está correta. Há seto-x:e.s de classe m~diã~.
em particular, envolvidos, e é por isso que se limita valoreS.
Do contrário, isso vai acabar sendo uma prerrogativa daquele
que ultrapas;sa os valores nc$ses gastos. Todavia, erltendo que
aquele que ac_aba u_sand_o a ~scola pa_-r:ticl!lar deva obedecer
a critério de quase obrigatorie!iad_e.

Penso que há um tremendo esforço a ser feito pela escola
pública. que é urna necessidade imperiosa. Ela precisa ser
de boa qualidade, e o .cidadão que a procura tem que teí
um ensino público de boa qualidade. Na verdade, acho muito
simpático isso aqui.
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setorial quem perde é o Tesouro Nacional. Quem paga essas
concessões são os trabalhadores rurais, os desempregados,
o Estado enfraqucddo, que arrecada 21% do PIB ao fnvés
de 26%, que seria Q mínimo aceitável.
.. .Q SR. MÁRIO COVAS..,..- Analisando os projetes que
foram votados nes.t(!, Comissão. hÇJje·, te~emos a constatação
de que houve uma extrema preocupação com· esse -aspecto,uma vez que se votou um projeto que transferia terras da
l)iiião para os EStados, com o cuidado do que isso pudesse
representar; votou-se contra uma concessão ao funcionalism9
no que se refere a implicações Com os Bancos de Estado.
EntendO, portanto, que esse sentim,ento dç preocupação com
a Coisa pública acentua-se cada vez mais.
No entanto, há de se conSiderar duas verdades: o Tinpostcr
pode ser dirriiõuído pata que a classe média possa adquirlr~
seu aiitom9yel ou o_ imposto pOde ser diminuídO porque, tendo
em vista o peso que a indústria aut_om_obilís.tica tem f!a ecot:tomia, vender 1 milhão de carros é melhor do que vender 800
riiil, independente de quem seja o comprador.

No Brasil, a aquisição do carro tem um significado çle
_status social e_ económico. Q cidadão, ao.adquirir veícUlo,
ao entrar no mCréado de C_on_sinriQ.Jlaqueie bérit, Se p6slc:i0~a
no rol dos consumidores cony~nc_ion~i$; passa a ser conside- ·
É bem verdade que, cm 1964, apresentei um projeto
rado no raciocínio dos publicitários. Há, também, a relação
exatamene igual a esse. O projetá, depois, fOi superado porcustofbenefício, que deve ser analisada. Entendo que uma
que um decreto-l~i d_O EJÇeqJ~iyq ª'c~_bo~ çria~çl_o o disposi_tivo.
medida como essa tem posição relativa muito discutível em
Naquele_tempo, era muito difícil. a gente aprovar qualquer
relação ao conjunto, ou seja, não sei se o custo/benefício
coisa que tivesse tramitação aqui dentro do Congresso. COntuem relação ao conjunto que se persegue - a educação do. a idéia acabou se trans{qcmando~ p9r decreto:lei, nu,m
é menor ou maior.
dispositivo, que Vigorou até 1988 e, agorã, passou- a valer
Pessoalmente-, n~o me_ sin_to ~~9 impulsionado a votar
de novo.
ci5fltra essa medida sob o argumento de que, no instante em
Entendo que há lirnite.s ncss.as coisa. o_ que se está tentanque se faz essa concessão, tira-se de o~tros. N~o. não é esse_
do aí é, de alguma maneira, compensar um esforço adicional o argumento. Entendo até ser razoável faz~ressa cóó-~§âQ, _
que alguém faça no sentido do acesso à educação. Isso nem. assim co.mo o é buscar formas de compensação para aquele
premia, porque não há nenhuma dificuldade, vez que é lim-ifa-:.
que tem a escola pública gratuita mas acaba impossibilitado
do a certos valores por dependente; por outro lado, também
de usufruir_do ensino, porque não pode fazer outros. gastos
não se deixa de t_ev(lr isso em c,a.nsidcração.
conexos à educação, como a compra do livro, o pagamento
Sou, pois, favorável ao projeto_. Entendo que podemos
sJ.o tr_ansporte, a comi_da__et_c.
discutir valores, mas, quanto à essência do projeto, não _creio
Eu, que já fui Prefeito de São Paulo, posso testemunhar
que possamos_ dizer que a sitUação do ensino público no País
que, na periferia daquela cidade, a princípal razão da escola
é decorrente do que no passado se fez permitindo a dedução
pública é a comida. Trata-se de um paradoxo, mas ocorre.
desse valor.
Reconheço que isso acontec.e. eril_todo o Brasii; ci_tei São
Paulo porque as pessoas; em geral, julgam que lá não ocorre
O SR. MÁRIO COVAS- Parece-me que esse raciocínio
fãfOS.. cotriô esse. O prinCipar atrativO da escola é, portanto,
tem conteúdo lógico, mas não tem conteúdo matemátiCõ, fia merenda escolar. No período de férias, sentimoS o sofrinanceiro. Sei- qUe SOll"ffii-nõtitário nessa diScussão, mas n'ão
rrlt~ritó das crianças pela ausência da comida. O carro--chefe
qui!, deixar de expressar o meu ponto de vista.
da educação em São Paulo sempre foi a merenda-eScolar,
O SR. RONAN TITO - Sr. PreSidente, entendo que
que é de muito boa qualidade. SentimoS, assim, que' o Sentido
devemos discutir mais exaustivamente não só esse· projeto, _básico da escola - educar - é desvirtuado o sentido básico
mas todas as çoncessões, principalmente de isenções.
da escola, que é o de educar, e f~z-s_e disso uinâ -!llêi:ânicade melhoria de _natureza social, não se restringiiJ4o ~o conheciEu gostaria de trazer à baila_um a~~amto que está sendo
discutido por todos: o Brasil ~~i fa~r~C-~r )~_!~_~óveis _t:oni _ mento, entrando-se na faixa da &limentação C: da init~ição.
Sinto que sou minoritário quanto a esse assunto.
isenção do IPI para que a classe m_édi<l possa ter, pagando
menos, um automóvel novo.
Pergunto: De onde sai eSse IPI? DóOrÇ~mento·: DiÍiiieiro
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Por falta de núeste que poderia ser empregado cm educação, emsaúde, em
mero regimental, discutiremos o assunto na próxima reUOião
outros sctores priOi-ítários. E mais: mediante um acordo se_toda Comissão.
rial, o fabricante deu um aumento aos trabalhado~es do A!3C
A Presidência agradece a presença e a colaboração de
- é evidente, pois os carros -sãÕ prõdU-zi&)Siá:._'de 20%_,
tOdos Os Srs. Senadores.
·
escalonado em dois ou três a~os, mas ·repassou o custo final
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a Presente
para o contribuinte. Quer dizer, a cada -reunião da Câmara
reunião.

