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COMEMORAÇAO
DeseJando votos de prosperidade ao Brasil no
ano novo que. ora se inicia. sen. Chagas Rodrlguoo

·- ... -

Solicitando transcrição nos anais do artigo de
S. Ex.a intitulado "Devagar com o àndor que o santo
é de barro", sobre os constantes aumentos de Jmposoos massacrando a cia.sse média: sen . .Tutaby MagaCONGI!,;;;&I>:LS'J;:~"("I[i.ç!e .Sl!Piente)
Jhãe.s .... ., ..... -~·~· --''·". ''. ',.,. '.
;~_.,~,·.
·-u .,'
Discursando na ocasião de sua posse como SeTranscrição nos anais, das matérfi!S_:"&ntillo
nador da. República. Sen. Jônlce Tristão .........•
cobra medidas cOntra" preços- -abusivas dos renfé- ·
CONVENÇA O (Vide Partido Político)
dlos", publicado no Jornal Correio Brazlliense, "Santillo quer punir indústria farmacêutica", do Jornal
A Tarde, edições de 26 -l-Q.4, e "Itamar guer preços
CORRDPÇAO
das lndústrla.s tabelados", publlcado.s na Folha de s.
Paulo, de 27-1-94. Sen. J:,ounval Baptista ....... _. --~·~~40~1
. Fazep.cto análise histórica dos úl>tlmos aoon"teclmentos sobre denúncias de corrupção nos Po- ·
Transcrição no.s' anaiS do artigo do jornalista
deres Executivo e Legislativo desde o !mpcachment
Barbosa Lima Sobrlnbo, sob o titulo "Navegação de
do ex-Presidente Collor, __ Sen. Pedro Simon ......•.
Cabotagem", publicado no Jornal do BJ;!\Sil,_ .de ___ .
.
31-1-94. _~- N~~ C~lro ·.··_-:·-~;,····':··:·' • _ 40_i ~ (CP!) (VIde Inquirição, Partido Político)
Tr,anscrlçao nos _àna!s, do editorial "Shaw
_ _
•
de Competência" do jornal o Povo. aen. Mauro
Ressaltando a Importância dos procedimentos a
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DECRETO LEGISLATIVO

Regl§trando. aulv:ersár!o da Rádio Itatlala de
MiJla..q Gerais. Sen . .Túula Mar!se ...••.•. ,,,,,_ 1 v~·· ,,,.iWjl

. Discutindo o PDL n.0 1/94, que submete à condi.c..!L!(Q. -ª-~"a a :.:<múncia de. parlamentares contra
ARMAMENTO
. '"'·.
o qual pende procedimento fUndado nos incisos I e
Manifestando estranJ:leza. em relação à medida
.II do art. 55 da Constituição. Sen. .rasaphat Marinho
adoteda pélo Sr. César Mala, :Prefeito do lU0 de --_. DJscutlrii:lo o PDL n.o 1/94, que submete à con.
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.raneiro, proibindo a fabricação e á' -vénàa de artna..
d!ção suspensiva a renúncia de parlamentar. Sen.
mento. Sen. Irapuan Costa Jfinl~r. ;~; --;;·;·~:;•/•··~~~~~ -~ec!!J- Cll.mpoS ...................,, .... , ... ·•. •.. .. 297
BANCO DO BRASIL
· -- · DLsciit!iiilo o PDL n.ó 2íll4, que aprova o texto
Apelanqq em favor da lm~ta _convocação dos
da Conyen,ção sobre Diversidade Biológica, assinada
aprovados em concurso do Banco do Brasil, para pre- _
durante . a Conferência cla3 Nações Unidas sobre
encbimento de vagas_ no Estado do Ceará. Sen. Mauro
Melo Ambiente e Desenvolvlmenlo, resli•acl!a na
Benevides_ .-..... ~...... 7 _~~-":~~"'".'---~-"'"':""·--·~.:.::_:~-•';:. ~.-f.fr~~§}t-t~If7_~J~_,__~i._.l7_ _ ~_-_, __ Clâ:ade "do Rio de Janeiro~ no perlodo de 5 a 14-6-92.
c
_
S'en. Dirceu Carneiro . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . • . • . . • . .. . . , ·li@
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:€,,;~:r·~-~-- :::':·._
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RegoZijando .:.se. J:)elo balanço anual· rei'erente
1993, do 13a.QéO.dõ"Nm:deste do Brasil - BNB. Sen.
MaUro Benevides ..... ~.-.. .. ~ .. ~•·~··"··;-;.""":·-m-~;"'.·~·405
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DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO
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n· ::••-r' :;· -,.-....- r->·-·':_:-· .. -~=:.Ilet.ci:q(léiido a necessarlã. 1-eformulaç:ão da es-~-trutura federal de desenvolvimento científico e tecnológico. Sen. Nelson Wedek!n ................ , •.
274
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CACAU
Advertindo sobre o quadro alua! ela atlvldade
cacaueira no Br";"il., f?e?· ~.~~;hy .M).~,Jlf"!'._:: .,.,,,:i"-'' }-ill __
(CE) (Vide Banco dÓ Brasil)
(CEPLAC)
Defendendo a tii.anutehÇão - e ·fomento- ela
CEPLAC. Se:à. .Tutahy Magalbães ................. .
137.

tilNER)
'~ "'.úàn&Tatulaildo-se

00m a

Ministra dos Transpor-

tes, Dr.a _Margarida COimbra, pelo retorno ela aede
do DNER para o Rio de Janeiro. Sen. Nelson Carne!):o ...........................-,.;;-.;;; •••• ~;.: ..•

vi
ELEIÇõES
---------Contestando as reeen tes deClarações-do"Ministro
Postulando apelo do empresariado cearense pela
Fernando Henrique Cardoso, sobre a Inconsistência
Intervenção de S. Ex.• para dlapensa de pagamento
da candidatura de Lula à Presidência da República..
do Imposto Territorial :Rural por parte dos agrlSen. Eduardo Supllcy ........................ .- ..
142 -CUltOres do Estado, exercfcio 92/93, em face das
·
· grayes __ cOn:seqilênclas da seca_ nordestina para o
EMENDA CONSTITUCIONAL
-- setor. Sen. Mauro Benevldes....................... .
35
Defendendo a Emenda Constltulonal da autorta
IMPEENSA
de S. Ex.a propondo a criação do Terrlt;órlo Federal
do 1\raguala. Sen. Louremberg Nunes Rocha . . . . . .
88
_
Eeportandocse a no.tlcla publicada no jornal O
.
~.- .... ~~..-~·~·Dia., de Teresina, intitulada ~'Primavera", abordando
a reabertura do -Banco do Estado dO 'Piauf Sen.
_ iPosiClonando-se contrariamente às ~ropo_st~ revlBionals que dlapõem sobre a suspensao do paga·
4
menta de royalties aos estados produtores de peChagas Rodrigues · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · ·. · • • ·-·. • ....
tróleo, em virtude dos graves danos que Isto acar. Observando rrotfcias veiCUladas por diversos órret&rla à eeonomia de Inúmeros munJ.clplos. Sen.
gãós da Imprensa sobre o procedimento adotado
Nelson Carneiro .................._.. ·--·--~~: . ----.. 139 :!)ela Cãm_ara do_s Deputados para votaçào do Plano
Posicióilaniiocse cóntrarlamente à proposta reFHÇ-II e da etpectativa de mera ratificaçào de
46
visiona! no sentido de, alterando o parágrafo 5.0 do
decisão pelo Senado Federal. Sen. Josaphat Marinho
art. 14, permltir a reeleição para os cargos de_ Pre- .
INDúS'Í"lllA AUToMOBILíSTICA
Bidente da República, Governadores e Prefeitos. Sen.
Magno_ Bacelar .......... -.. ;~ ..... -~ ..-. ~~:~~.~-;;--~~--: ...... ;· 1-280
Discorrendo sobre o desenvolvimento da !ndtlstrta automobilística no Estado de Pernambuco. Sen.
Tecendo considerações acerca de proposta de sua Marco Maciel
•'•·< ':'-"·""" • . 334
autoria no sentido de alterar .o § _1.0 <;lo art. 222, qu~..
trata da propriedade das empresas Jornal!stias.
INQUIRIÇ"AO
Sen. .rutaby Magalhães . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . ... ..
298
""::-;c·-,,-,.,,
:Reservando preocupações à !nqilirtção do Delf. ·
.Comentando emenda revlsional de autoria · de ..
Sérgio Miranda ao Governador do Distrito Federal,
s. Ex.a, ao art. 37 da Constituição Federal que tr~ta
da Adm!nlstração Pública. Sen. Jutahy Magalha!ls .. 333 Joaquim Eor!z, realizada por subcomlssão da· CPI
do Orç'!men:to, neste último sábado .. Sen. Pedro
Teixeira___.._.: .... ,_,,_.~~·-~~- .• -~-~-_,.., •.• ..,~-""-·-"."'"~·- ,_'-jJ.
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Homenageando o Professor Edgar San tos no seu
centenário de nascimento. Sen. Loeylval Baptista
Cr!tiÇ<tttdo _o. distanciamento do ~latlvo de
sua funçàQ prec!pua, priorizando a Instalação de
Associando-se às homenagens prestadas. na ses~ .
são de ontem à pessoa do Sen., Jiilcio A,lyaJ;<)S, CJ.Ue. , . ,
Gl'~ em detrimento da Revisão Constitucional. Sen.
afastou-se dos trabalhos da_ GW\'4-P!im.Ms~-~~~--.Ranan Tito ......................•.•........•.... _ 345
pasta do M!nlstér:ici_da.Iudlls.ttla, Comércio e Turismo. Sen. Magno Bacelar ..... ··--··--··:;-:·~·--rr·c-;·.3~~ LOIDE,,;.BRASILEIEO
··_:r··+.- ·" r.-; · <:"
i'I- ...•,
.. '
.. · .- - Repudiando â venda do IJoyd Brasileiro. a,n. _
HOMENAGEM PóSTUMA
N"e!Son Carneiro· ·........ : ...... ::: .. ·.. : . .......... ·
Extemancio pesar a todoS Os ·conctiit(,l!eS-·roa-o~- ~--~v$108 do AB.C e .do .ll_rasíl._pelo I,ale.clm!l.llj;Q M . .S.L ___ ~ _iME.GJ .
Oswaldo Cruz Jlli:úor, assassinado na última semana.~
·- - Sugerindo ao MEC, buscar m:eros mala efetivos
em funçào d_e _disputa pessoal ocoTJ:fd~ no.Smg!ç_ato. __ - -- ·para divulgação .,--validade do "Plano Decenal de
Sen. Eduardo Supl!cy ......,. ---· ... ,..~-..,.......--"~·---,--~-":~9. Ed,ucação para Todbs". Sen. Jutaby_ Maj:alhães_ .... .26l
Prestando voto de pesar pelo ®s.a_p_a=lm!l.nto · .:.::. --· ·MINISTll:RIO DA AGRICULTURA (Vide Produtor
do Dep. Jofflly Bezerra, politico e escritor do Estado
Rural)
da Para!ba. Sen. Antonio Mariz .. ·-·· -----~ .:. - ~ .
.
· · '· ·· .. • · "'' MINISTll:RIO DA -IN!}úSTRIA, COMI!:RCIQ E TUSoliderlzando-se eom li· homenagem que o PieEISMO (Vide Homenagem)
nár!n presta à memória do Dep. Jofflly_ Bezerra de . -:· eo_municl!lldo haver atendido convite ·do sr. PreMeio. Sén. Humberto Lucen'l ...........····--·-·
c • .;.. _____
;_ ...--'6"!!
"'"'e·n·te ·da· Repu'b"ca
para··~·"''· o M!nls"rlo
da
~- ~:r-.-~,.,.
-~~:
liJ.rU;
.1.1.1
VI::
Lamentando faiecil:ÍJ.entC> do · ex~Sei:Íador. · tuís--· ·
Indústria, Com.ércio e Turismo. Sen. ll:lcio Alvares 316
Gonzaga de Barros, vitima de parada cardíaca.. Sen-.
•
Reg<>zi.jandocSe com o Sen. Elcio Alvares pela
Lavoisier Mala · · • · · · · · · :~ · ···~·':"·','~é"":":-:';-:;':-.~:;::;~-- ·eseollUl;. para _S. P)lSta d!J.. D,J,dústria, Comércio e Tur!sPrestando homenagem. à memória a:o··Dép: · · · mo.Sen.Ne!ronCarnelro ......... , ............ , . . . . 355
Manoel Novaes .. S_en._LoJUi.valll.<ll!lt!stll ~~~~~-~34.~. ---APresentando balanço de suas atlvldades no Mi.
·· · · ·
órl ' · ·" ·.
nlstérlo da Indústria, Comércio e Turismó. Sen.
Homenageando postumamente à mem a do
J é Ed
d Vieira
Comendador e líder en:mr.!lsarlal aiJigoari.o, · Térclõ
os
uar 0
· · · · · · · · .. · · · · · · · · · · ... · • · · · · • · · 407
Wanderley. Sen. Guilherme Palmeira.·-~··-· ••-· .,_,,':c"~~- MINISTRO DA FAZENDA (Vide Eleições)
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-outubro/93, Junto à Cla Vale do Rio Doce - CVRD,
Técnico em Turismo. Sen. Nabor Júnior . . . . . . . . . .
76 por Intermédio da Reserva para o Desenvolvimento
da Zona do Rio Doce. Sen. Eiclo Alvares . . . . . . . . 116
Parecer n. 0 2/94 - Qomis.slio_ Diretora, redação
0
Parecer n.O 10/94 - Comissão de Assuntos EcofJnal do PR n. 156/93, autorlza o Governo dO
nõmicoi, .wbre Ofício "S" n.0 161/93, através do qual
Estado do Rio Grande do Norte a contratar operação
o Prefeito do Município de Encruzilhada da Sul de crédito Interno junto ao Banco do Brasil S/A,
IlS, solicita operação de crédito junto ao Banco do
Agente_ do Tesouro Nacion,al, _no_ valor de Cr$ . ... ~ ~.
Estado. do Rio Grande do Sul - BANRI,SUL, no105.122.853,33 (cento e cinco milhões, oento e vinte
valor de Cr$30. 630.034,00, a preços de agosto/93,
e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três cruzeiros
utlllzando recursos do FUNDOPIMES. &n. Magno
e trinta e "trê.s centllcVOS), apreças de 2.1·12·92. Sen.
Nabor Júnior ....•.... , .,~~- ·=--~ ,-,-.-,-.~""""'-'"''"':-·~'-'11 Bacelar ................ ·.c·::--, .._.•. ~,_.. ,.·~····~·~-~-- 118
- Parecer ~rl.;, 11/94 - comissão de Assuntos EcoParecer n.0 3/94 - Comis.são DlretOrii,--dá reda·
nômtcos, sobre Oficio "S" n.0 168/93, (Oficio PRESIção final aa PR n.0 157/93, que autoliza a Prefeitura
n.0 93/3235.4, na origem) com solicitação da Prefel·
Municipal de Santa Rita do Oeste ~.PR, a contratar
tura Municipal de Iracema do oeste - PR, referente
operação de crédito junto ao BI\NESTADO, no valor
a operação de crédito pretendida junto ao Banco do .
de·cr$18.600.QOO,OO (dezoito. milhões e selaentos mil _
Estado do Paraná S/A- l!ANESTADO, no valor de
cruzeiros), a preços de setembro/93, utilizando reCr$10.600.000,00, a preços de setemhro/93, utilizando
cursos do Progrimla Estãd~~ d_e __Oesenvolvlmento
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano - PEDU. Sen. Nalior Júnior ..... _.. .•. . . ..
77 Urb.!l..na
- PEDU- Sen. Henrique Almeida . . . . . . . . . .
118
Parecer n.0 4/94.- ConiiSSã,o __ Dfre_tor_a~~.redação_
Parecer
Ii.0 12/94 - Comissão de Assuntos Ecofinal do PR n. 0 158/93, que autoriza a Prefeitura
--- nômic.os, sob:r:e Oficio _"S" n.o 180/93, (Qfl'Cio PRESIMunicipal de Cafezal do ,Sul - PR, a contratar ojjen.O 93/3579, na oligem) com solicitação da Prefeitura
ração de crédito Junto ao BANES'rADO, no valor de
Municipal de Campinas da Lagoa-PR, para contratar
Cr$12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos mil
operação de crédito junto ao Banco do Estado di>
cruzeiros), a pre_Ços de .setembro/93, utilizalido reJ:>aranâ ,S/A- BANESTADO, no valor de c~ ..... .
cursos do Programa Estadual de Desenvolvimento
13.500 .000,00, a preços de agosto/93, equivalente
Urbano - PEDU. Sen. Nabor Júnior ........ '·"
78 a Cr~18.310.100,00, quando atmillzado para-- selem·
bro/93, pela TR, utilizando recursos do Programa
Parecer n.o 5/94 - Coinl.sSão t)iretora. M. rec
Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU.- Sen.
dação final ao PLS n. 0 170/92, que atlibui ao Instí.
Henlique Almeida . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
tuto dos Araultetos do Brasil - IBA, a competência
do Registro dOifArQuitetos para o eXeicicfo da proParecer n.o 13/94 ....:._ Comissão de Assuntos Ecofissão. Sen. Nabor J'tlnior-:. ·~ .-.:... 7- ... -~ ..: :••,v.~~~·"~~~ nómicos, sobre Oficio "S" .n.o 181/93 (Ofício PRESIn.0 93/3580, na origem), com solicitação da PrefeiParecer n.0 6/94 - Comissão Dlretora, redação
tura Municipal de Eugênio de Castro - RS, para
0
final do PR n. 1/94, que autoriza _o Governo do _
contratar operação de crédito junto ao Barl.co do
Estado da Parafba a reescalonar a dívida contra<da
Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL,
pelo Banco do Estado da Paraíba S/A - PARAIJ3.AN,
no valor de Cr$8 .398 .288,70, a preços de setembro/93,
e por sua controlada PARAIBAN - Crédito Imoutilizando recursos do FUNDOPl:MES. Sen. Magno
biliário S/A, juntinio Banco Central do Brasil para
Bacelar ······~········-~-.... -.-.-.--.-... .,:.·.· .• ·.·.. ·.·.'.~~j>;-: Al20
pagamento de passivo trabalhista no· valor de ....
Parecer n:o 14/94 ...:.. CJomlssão de Assuntos EcoCrSB04 807.154,35 (oitocentos e quatro milhões, oito·
nõmicoo, sài>re_Ofício "8" n. 0 -18Ú93 (Ofício PltESI· __ centos e Sete mil, cento e cinqüenta e qllã.tro Cru..:.
n.0 93/3587, llá origem) com solicitação da ·Prefeitura
zeiros e trinta centavos), a preços de 29·Hf-93:sen.
Nabor Júnior ...............,.,. ~ ~ ~-~ -'4:... ~.:;.,.""'~~>JI'~~A-tf'!.~:>;:~'L _Municipal .de ,São Pedro do Jval - PR, Telativa à
operação de Crédito pretendida junto ao Banco do
Parecer n. 0 7/94 --·Comissão de Redação Exte·
Estado· do Paraná S/A",- BANESTADO, no vaio'r de
rior e Defesa Nacional, sobre o PDL n.o 36/93, que
Cr$1.800.000,00, a preços de outubro/93,_utíllzando
"aprova o texto do acordo entre o Go\'erno da Repúrecursos· do Programa Estadual de DesenvolVimento
blica Federativa do Brasil e Agência Brasileiro-Ar·
Urbano - PEDtr. Sen. Henrique Almeida . . . . . . . .
121
gentína de Contabilidade e Controle de Materiais
Nucleares ·cABACCJ, sobre- suas obligações, nrivlléParecer n.O 15/94 ::.. Coinlssão de As.suntós Eco·
g1os e imunidades, firmado em Brasllla em 27-3-92".
nômicas, sobre ó Pfíciô "S" n.0 183/93 (Oficio PRESI·
Sen. Dirceu Coutinbo . -.... : .~. ; •.,., .• ~~ "~.__,.,...~.11<1_ . n."- 93/3582, ·na origem) com sollc!tação da Prefel·
tura Municipal de· Salgado Filho - PR, para cón·
Parecer n.0 8/94 - Coln!ssão-de Assuntos Eco-tratar operação de créçl!to junto ao Banco do ·ES·
nômicos, sobre Ofício "S" n. 0 135/93, <Ofício n.0
tado do Paraná S/A --BANESTADO, ncr vaiar de
93/2617-93, na origem), com sOlicitação da Prefeitura
Cr$9. 700.000,00, a preços de setembro/93, utillzando
Municipal de Silveira Martins - RS, para contrarecursos do Programa EStaâUa! de Desenvolvimento
tar operação de crédito junto ao Banco do Estado do ·
Urbano - PEDU. Sen: Eiclo Alvares ....... __ •.•. , _ 122
Rio Grande do Sul SIA - BANRISVL, no . valor de
Cr$5 .029.440,55, a preç-os de junho/93, utilizando _
PareCei" n.O 16/94 - .Comis.são de Assuntos Eco·
recursos. do FUNDOPIMES. Sen. l!llclo Alvares . . 115. nômicos, SObre Ofício "S" n.<' 184/93, (Ofício PRESI·
0
- n. 93/3583, na origem) com solicitação da Prefeitura
Parecer n.O 9/94 :_ úo;mlssão _de AsSuntqs)wo:-: Municipal de Minas do Leão -RS, referente à ope0
nõmicos, sobre Ofício n. 152/93, (bf1clo G/1.605/93, ração de crédito pretendida junto- ao :s-anco do E.s·na origem) com solicitação do Governad(ír-- do Es·
tado do -Rio Grande do Sul - BANR!,SUL, no valor
tado do-E:Spílito Santo, para contratar opetação de
de Cr$10.451.351,00, a preços de setembro/!13, equicrédlta no valor de Cr$500. 784.528,00, a preços de
valente .a Cr$7. 725.717,77, quando deflaclonacto :Pata
57/91. qU.é- dispõe sobre o exercício --aa- PrõfllsSao

vlli
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ago.sto/93, utilizando recursos do FUNDOPIMES.
Sen. Magno Bacelar ............. ~·-.-,·~·"'''"·'·'"·;.; ''~123
Parecer n.0 17/94 - Qomis.são de -Assuntos Econõmicos,- sobre Oficio 'tS'' n.o 185/93 (Oficio PRESI93/3584, na origem), com sólicita~o_ da Prefeitura
Municipal de Constantina - RS, ·para contratar operação de crédito junto ao Banco do EStado .do Rio
Grande do Slil S/A - BANRISUL, no valor de
cr;!2.40!.806,20, a pr<;Ços ·de junho/93, utilizando
recursos do FUNDOJ?fMES. Sen. Élcio Alvares ....
124
Parecer n.O 18/94 - - Comissão _de . Assuntos
Econômicós, sobre- Oficio "S" n.O 187i93 (Ofício
PRESI- 93/3586, na otigeml, cón1 soil.Citação de
Preleitura Municipal de Farol .:__ PR, relativo à
operação de crédito pretendida junto ao· Banco do·
Estado do Pataná S/A ......:. BANESTWO, no valor
de Cr$7.80o.ooo,oo, a preç-os de outut>ro/9:f, -utilizando -recursOs do· Programa: Estadual de Desenvolvimento Urbano -~ PED1J. Henrique Almeida . . .
125
oo~,...,.....----'··

Parecer n.0 24!94 Comi.ssão . de Assuntos
Econôm!cos, sobre Ofício "S" n.O 13/94 (Ofício
PRESI-9313692/93>- na origem), com solicitação da
Prefeitura -Municipal de Cafelãndia - PR, para
contratar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná S/A- BANESTADO, no valor de
er;22.000.000,00, a preços de agôsto/93. Sen. Beni
V eras

..... ~-. ~ .... -. ........ ---;',; ...-; -~~ ... ~ .- /.?. ~_,. •• ~-:-.: •••
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Parecer. n. 0 25/94 eorii!ssio d~ Assuntos
Econõmicos, sqbre Ofício "S" n.0 15/94 (Ofício
PRESI-93/3694/93, na origem), com solicitação da
Prefeitura Mun!clpa! de Enéeas Marques - PR, relativa à· operação de crédito pretendida junto ao
Banco do Estado do Paraná S/A - BANESTADO,
no valor de Cr$5 .300 .000,00, a preços·âe ·outubro/93,
utilizando recursos do P-rograma Estadual de Desenvolvimento Uroano _;cPEDU. Sen. Bénl Veras

219

.

..

Parecer n.O 26/94 _:_:· Comissão de AssuiJtos
Econõ_micos~ - sobre Ofício ng, n.O -17794- (Ofício
PRESI-93/3696/93, na origem), sollcitaçl!.o da Pra- feitura Municipal de Tamboara - PR, para contratar operação de crédito junto ao. BanCO· do
Estado do Paraná S/A_ BANESTADO, no ·v~lor de
Cr$3.850.000,00, utilizando r<>cursos do Programa
Estadual de Desenvolv!Jnento Urbano - PEDU. Sen.
Benl veras ; ........... -.--- ...... -.-"..·"''·r.;;; ,.c,·.r-:n- •.220

Parecer n.O 19/94 Comissão_ . ~ Assunt®_
Econômicos, sobre a 1\{én·sageriJ." n.0 504/93 __ JM:ensagem n. 0 1.016/93, na origem), do Presl<Jente daRepública, encamlnbapdo Proposta· de éontratação
de operação fínan6eir.i ·destinada ao reescalona_me!F .
to de débitos .da República da _Guiné-Bissau para
com a RepúbliCa ·FederatiVa do Br_asil, riO Valor de
US$12,364,853.43, originário de opéràçãó de. cré!jito_
Apresentando aos seus pares, parecer aprovado
à e"portação realizada ao amparo dô ·extfit to Fundo . . .
pela Comissão Especial Mista para o Estudo do
de Financiamento às Exportações - F!NEX. Sen.
Desequilíbrio Econômlco Interreglonal Brasileiro.
É!cio Alvares ......... ·" ....... , :~,-, ;-c·.~;:c;~~:"-:';!!líf · sen. Beni Veras : . ......c . . . . , , , . , . , •. .cH;o. '"'"J'i':'!: ü'-267
Parecer n.0 20/94 -,.. Comissão ~~<i<L Asst,mtos
PaXecer n.0 -27/94 - - comisSão D1ret0~~. - - di
Económicos, sobre o Ofício 'S" n.0 . 8.8/93 ...(.Oficio
redação final ao PR n. 0 2/94, autorizando a Prefein.O 342/93 1 na origem), QOm solicitação do Prefeito
tura Municipal de Silveira Martins - RS, a contraMunicipal de Sln.QP - MT, solicitando autorização
tar operação de credito Junto ao Banco do Eo!tado
do Senado Federal para contr~.ta,r operação de crédo Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor totel _
dito no valor equivalente a 1. 722. 000 UF1Rs para
de Cl'$5.029.440,55, a preços de junho/93, utiliZando
investimentos em equipamentos, veiculas, máq(Jina:s
recursos do FUNDOP~., Sen._L~c~d!_o~~rtell.a -~89
e implementos necessários ao serviço público. s_en.
·· · ·· ·
Parecer li:oc 28/94 ._ comissão Dlretora, apreBen.i Veras ..........................• ~ .. _
..... ~- .. -.,- ··215
senta redação fin!!I ao_ PR n. 0 3/94, que autoriza o
0
Parecer n. 21/94 - Comi.ssão de Assuntos
Governo do Estado do ES'pírito Santo a contratar
Econômlcos, sobre .Oficio "S" n.0 3/94 (Ofício
operação de crédito ju:v..to a companhia Vale do Rio
PRESI-93/3682/93, na origem), com solicitação da
Doce - CVRD,' no valor de Cr$500.784.528,00, a
Preleitura Municipal de SaJpopema - PR, para conpreços de outubro/93, a serem atualizados pelo
tratar operação de crécUto junto ao Banco do EstaIGPM e com garantia oferecida através da vinculado do Paraná S/A ·--BANESTADO, no valor de.
. ·· ~ - -ção de cotas do Fundo de Participação dos Estados
Cr$23.8oo.ooo,oo, a pr<)Ços de ol.!.tubro/93, utilizan- FPE. Sen. Lucl'dlo Portella ................ , •. ·.
289
do recursos do· Programa· Estadual de DesenvolviParecer n.o 29/94 - Comissão- D!re~ra, dá remento Urbano - P.EDU. Sen. 'l3ení Veras ....... . 215
dação final ao PR n.O 4/94, que autoriza a Prefeitura
0
Parecer n. 22/94 Comissão de Assuntos
Municipal de Encruzilhada - RS a contratar opeEconômicos, sobre Ofloclo "S" n.o 6/94 (Oficio
ração de- crédito no valor de Gr$30.630.934,00, a
PRESI-93/3685/93, na origem), com solicitação da
preços de agoo&to/93, junto ao Banco do Estado do
Prefeitura Munlclpal de Ublratã - PR, relativa à
Rio Grande do Sul - BANRJSUL, utilizando recursos do FUNDOPIMES. Sen. Chagas Rodrlgues ....
290
operação de crédito pretendida junto ao Banco do
Estado do Paraná S/A --BANESTADO, no valor
Parecer.- n.O 30/94 - Comissão Diretora, dá
de Cr$75.300.000.00 a preços de s~tembroL93, utllizando recursos do -Pf'ograr:ria -EStadual de Desenvolredação final ao PR n.O 5/94, que autoriza a
vimento Urbano - PEDU. Sen. Bení Veras ....... .
216 Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste - PR,
a contratar operação de crédito junto ao Banco do
0
Parecer n.. . 23/94 Comi.ssão de Assuntos
Estado do Paréná SIA- BANESTADO, no valor de
0
Econômicos, sobre Ofício "S" n. 11/94 (Oficio
Cr$10.600.000,00, a pregos de setembro/93, dentro
PRESI,93/3690/93, na origem), com solicitação da
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
Preleitura Municipal de Rio Negro - PR, para con- PEDU. Sen. Lucldio :rorteUa .............. , . , , .
tratar operação de crédito junto ao Banco ·do EsParecer n. 0 31/94 - COlníssão Dlretora, dá redatado do Paraná S/A- BANESTADO, no valor de
Cr$61.400.000,00, a preços de junho/93, utllizando
ção final ao PR n. 0 14/94, que autoriza a Préfeltum
recursos do. -PEDU. Sen. Beni Veras .... -·-· -~ --·---- ~ - 2!7 Municipal de Slnop - MT, à contratar operação de
c

lx

Pág.
crédito interno Jwito ao Banco do Estado do Mato
Grosso S/A- BEMAT, no valor de Cr$74. 751.919,08,
a pre"os de setembro/93, equivalente a 1. 000.963
UFIRs. Sen. Lucldlo Portefla ............ : ...•...
Parecer n. 0 32/94 - Comissão de. Assu;;_tos
Econê>micos, sobre Ofício "S" n.o 21/94 (Ofício·
PRESI n.0 140/93, na origem), com sol!citsção do
Governo do Estado do _Piauí, para reescaloilamento da dívida--contraída pelo Bancõ-Odõ_~-Estido
do Piauí S/A, junto à Reserva Monetária, no
valor de Cr$998.297.443,32. Sen. Beni Veras ....... .
Parecer n.0 33/94 - Comissão D!retora, dá redação final ao PR n. 0 22/94, que autoriza a eleVação do1imite de endividamento do Estado do Piaui,
para g:ue seja re_escalonada, pelo _Governtf a·o -Estado
do Piauí', a divida contraída pelo BanCõ do Estâdo
do Piauí junto à RéSetva· -Monetâria, n·o_ valor
de Cr$1.353.349.026,66 a preços de 30-U-93. Sen.
Nabor Júulor ................................... .
Pare_cer otal ao PDL ~n.o 1/94, que sUbmete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar contra
o qual pende procedimentos fundados nos ·1nclso.S I·
e II do art. 55 da Constituição. Sen. Pedro Simon ..
Parecer n. 0 34/94 - Comissão Diretora, ao PR
n.0 96/93, que dispõe sobre a publicação dos Perfi.s
Parlamentares dos ex-Senadores. Sen. Nabor Júnior

292

Pág.

tlciopado de acordo lnvlablllzando a quebra do sigilo
bancário da Dep, Roseana Sarney. Sen. Eduardo
Supllcy ................ ~.•-•··~•-~-"--'-······--··:
.rustificando au.sência de s. Ex!' na reunião.. de
Lideres, porém adiantando posição favorável do PT
quanto à instalação da CPI das Em:prelte!ras . . . .

312
312

c<m-

- , Infótliíando à Casa, ·sobl:e realização da
venção Re(>ional do PTB, em Belo :S:OrWJnte - MG.
Sen. .Tonas :Pinheiro . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .

315

·(PE) <Vide Indústria Automobllistlca)
--"~~~~

-

POLíTICA ECONOMICO

-'~-~

~=-~~--

FINANCEIRA.

Destacando novas medidas econômicas adota.das
293

rpelo Governo Federal, em· eSPeCial, no que concerne
ao aumento das alíquotas do Imposto de· Renda e_ a
redução do repasse de 15% do Orçamento do· Furicfo de Parf;lc.iJ?açãó dos Municlplos. Sen. Nabür Júnior,

294

Comentando acertos e erros do Plano Econômicn:~
do Ministro Fernando Henriqu-e Cardoso. Sen. Henrique Almeida .................., . .. .. . . . ... .. .. ..

3

-

.

69

a

Tecendo' consideraÇões re.Speito daS dlficulda- .
efetiva Implementação do plano de, estsblllzaÇão do Governo. Seh. Eduardo Suplicy . . . . . . . .
142
d~!U>ara

376
TeipenQ.o~_-dari.Jis __ trreparáVelS jio ·Ptoces.so -irifla- Parecer oral ao PDL n.o 2/94, que - aprova ()
· cionário brasileiro. Sen. Epltácio ,Cafeteira . ·~ .. , . . . , 2_5_7_
texto de Convenção -·Quadro das Nações-u-lildas
sobre Mudança do Clima, adotada em Nova Iorque,
Criticando a politica econômica brasileira. Sen.
em 9-5-92. Sen. Gerson Camata ......... ' ........ . . 381 Pedro Teixeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . .•. . 309
Parecer n.0 35/94 ...., Coml.ssão Dlretora,. dá :c~".,,,
Tecendo ··considerações sobre a .gravidade daS
dação final ao PDL n.0 2/94, que aprova o texto da
~nseqüênclas do processo Inflacionário brasileiro.
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre mu-,
Sen. Lourlval Baptl.sta ........................... . 401
dança de Clima adotada em Nova Iorque em ·maio dé
1992. Seli. Jt!nia Marise ............ -. ....-~··· .... ., ~· 382
POLíTICA SOCIAL
Parecer oral ao PDL n. 0 3/94, que aprova o texto
Exaltando os beneficias da implementação da
da Convenção sobre. Diversidade Biológica, assinada
"Lei Orgânica d!>. Ass!stênla Social", como diploma
durante a conferência das Nações Unidas sobre o
que contém o maior conjunto de decisõe.s já tomadas
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cino Brasil _para__ organização da área social. Sen.
dade do Rio de Janeiro, no perlodo de 5 a 14-6-92.
Sen. Coutinho Jorge ......... ::.:·:·: ..... :~.:-:-:~ •.• ' 382- -J'utahy 1\f:l,~"" ............................... . 100
Parecer n. 0 36/94 - Comissão Diretora, dá redação final ao PDL n.o 3/94, que aprova o texto .da
Convenção sobre Diversidade Biológica assinada
durante a Conferência das Nações Uh!das sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Sen. Júula Mar!se ........................... _. .................. .
Parecer n. 37/94 - Comissão Dlretora, dá redação final ao PR n.0 21/94, que dispõe sobre operação de crédito externo e interno dos Estados, do
Distrito Federal dos Municipios e de suas Autsrquias,
inclusive concessão de ~arantias. seus limites e condições de autorização. Sen. Chagas Rodrigues ....

PRODUTOR RURAL

385

0

391

PARTIDO POLíTICO (Vide Protesto, Saudação)
Comentando filiação ao PSDB, do Sen. Albano
Franco, representante do Estado de Sergipe. Sen.
J'utahy Maga.lhãM ............................... ..

43

Regozlj ando-.se pelo ingresso da Sen. Júnla
Marise, representante do Estado de Minas Gerais, no

PDT. Sen. Magno Bacelar .........•..............
Contestando noticiário de que o PT teria par-

Registrando apelo das Assembléia Legislativas
dos Estsdos do Rio Grande do Snl, Sants Catarina,
Paraná e Mato Grosso do Snl, para adoção das pro.
vidências junto ao Ministério da Agricultura, em face
das dificuldades que enfrentarão os produtores de algodão e alho, diante da politica de importação desses
produtos praticados pelo Governo brasileiro. Sen.
Esperldião Amin ................................ .

28

PROJETO DE LEr
PLS n. 0 1/94 - Autoriza o Poder Executivo a
instituir o Prêmio Euric!ydes de Jesus Zerbinl do
Mérito Médico. Sen. :S:umberto Lucena ......... .

67

PLS n.0 2/94 - D!Jlpõe sobre a publ!cação pelos
partidos politicas, dos valores de doações recebidas
de pessoas f!slcas ou j uridicas. Sen. Dirceu Carneiro ............................................ .

71

0

61

PLS n. 4/94 - Autoriza o Poder Executivo a
emitir selo postai em homenagem a Alberto Nepomuceno. Sen. Cid Sabóla de Carvalho ......... .

279

"
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PLS n.o 5/94, que dispõe sobre a respon.sabilldade
da empresa. na- pronióção -·da saúde de· seus em:..
pregados. Sen. Jutahy Magalhães -· .............
>o.

396

PROTESTO
Protestando contra a filiação do Sen. Albano
Franco no PSDB. Sen. Jutahy Magalhães ......... .

61

REGIAO AMOZONICA
Argumentando a necessidade do Congresso Revisor, de adequar a questão am.azônica no que_ se refere à exploração mineral, à defesa do melo ambiente e à demarcação das terras indígenas, à realidade nacional. Sen. João França . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .

SAUDAÇAO
Saudando o Ben. Gerson Camata pelo reingresso
no PMDB. S"en. Mauro. BeneV:!des . . . . . • . . . . . . . . ... . .
SECA CVlde l.inposto Tenitorial Rural)
Alertando SObre a persistência do probleroa da
seca e a conseqüente necesSidade- -dé pe:i'lnâii~Cêr
Inalterada a estrutura administrativa de assistência
à Região Norâeste, tais como DNOCS, 81JJ:)ENE,
Carteira Agrícola do BB, BNB. Sen. Cid Sabóla de
Carvalho ......._...... '· .......... ·'· .. . .• . ............ .. .

(SUDENE)
Desejando êxito ao General Nllton Moreira Rodrigues à frente da sudene na posse, como Superintendente daquele órgão. Sen. Mansueto de Lavor

103

SUPLENTE

410

REGIAO NORDESTE (Vide Secar
REQUERIMENTÓ
Prestando esclarecimento sobre Requerimento
n.o 1.446/93, que diz respeito a retirada do PLS n.o
181/92, que dispõe sobre normas para o exerciclo
do planejam.ento familiar. Senadora Eva Blay . . . . . : 260
Requerimento n.O 30/94, de informaçÕes; ao
Ministério das Minas e Energia, sobre o escândalo
das fraudes perpetradas pelas distribuidoras de gã.s.
Sen. Jutaby Magalhães . . . . . . • • . . . • . . . . • . . . . . . .. . . 330
Re_querimento n.0 31/94, de Informações, ao
Ministério âa-Agricultura, sobre o "Programa Con_- _
tra Fome". Sen. Jutahy Magalhães ..... : . . . . . • . . . . 330.
RODOVIA
Externando solidariedade aos catarinenses e
dando total apoio à luta pela duplicação da BR-101,
"Rodovia da Morta". Sen. Esperidião Am!n . . . . . . .

Pág.
SIGILO. BANCARIO JV!de Partido" P.Qliti!J<!)__ .__
SOLIDARi:EDADE
Reafirmando solictariedade à Sua Excelência, o
Senhor Itamar Franco, Presidente -da República.
Sen. llilclo Alvarés .........•.•.... " ...... , .. , .. , . - 316

Manifestando apoio à posse do súplente de
Senadorc pelo Espirita Santo, Sr. Jônlce Tristão,
que substítui o Sen. -li:lcio Alvares. Ben. Gerson
Camata .,_........... --~"-" '·" .. ., ........ ,_. .,_.....••... , 355
':tABAGISMO

Tecendo considerações sobre os. danos do tabagismo à saúde e em especial ao desempenho sexual.
Sen. Lourlval Baptista ............................... - 222
TRANSPORTE RODOVJ:ARIO
Destacando a situação de abandono dos transportes rodoviários no Brasil. Sen. Gllberto Miranda
(UFBAJ

.

Encaminhando solicitação da Universidade Fe-

deral da -Bahia ao Governo, no .sentiªo _ci.e:--reÇ()nsi-

derar a .suspensão da remessa d-e -recursos-resultantes
de convênios de órgãos federais com aquela Universidade. Sen. Josaphat Marinho ..... ~ .....•....•

28

(UFSCJ _

41

--~Apresentando moção aprovada pelo Con.selho daUniversidade Federal de Santa Catarina sobre o
sistema de cuordenação e financiamento da ciência
e tecnologia nacional. Sen. Nelson Wedekln

140

27

ZONA FRA:NCA
----Apelando em favor da preservação !la :Zona
Frãnca· de Manaus. sen . .Auieó -y.en~.:;- ............. .
CoiJ.Sidetã.ndO- C~oi1s-pii-atã.- colltra a Zona Franca
de Manaus, propostas revlsionals visando sua extln.ção. Sen. aui-eo Mello .................. ~ •........

. 34

274

74
331
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Pág.
ALFREDO CAMPOS
Discutindo o~ PDL n. 0 1/94, que submete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar ..... .

297

AMIR LANDO
Enfatizando alguns aspectos importantes dos
procedimentos adotados após o ~resultado das CPis,
principaln]ente a CPI do Orçamento. Aparte ao
Sen. Pedro Simon .................._._...... :~ ·- ... . . 286

ANTONIO MARIZ
Prestando voto de pesar pelo desaparecimento
do Dep. Joffi!y Bezerra, POlitico e escritor do EstadQ
da Paraíba .......................... ~.--~-~-·-·

~

65

AUREO MELLO
Apelo em favor da preservação da
··FranCa
de Manaus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .. . .. .. ..
74
Saudando a Senhora Irene Alvares, -e felicitando
o Sen. l!:lcio Alvares pela escolha de S. Ex." ~ara o
MinistériO da Indústria, Comé-rcio e Turismo. Aparte ao Sen. l!:lc!o Alvares . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. ..
326
Considerando conspirata contra a Zona Franca
de Manaus, prb:POstas revlsionais visando sua extinção ................................ ~................. 1131
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BENI VERAS
Parecer n.o 20/94- Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre o Oficio "S" n.o 88/93~ (Of. 342/93, na
origem), com solicitação do Prefeito Municipal de
Slnop - MT, .solicitando autorização do senado Federal para contratar operação de créditO_ nQ- valor
equlvafente a 1. 722.000 UFlRs para investimentos
em eguipamentos, ve!ulos, má.qulnas e Implementas
necessários ao serviço público . c.·~··· ...... ·~· . . . . .
Parecer n.o 21/94 - Comissão de Assuntos Eco-

_215
~

nômicos, sobre o Ofício "S" n.0 3/94 (Of. PRESI-

n.0 93/3682/93, na origem), com solicitação~~ da Prefeitura Municipal de Sapopema - PR, pars.~ contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S/A e- BANESTADO - no valor de
cr$23.8~o.ncv.oo, a preç~os de outubro/93,~ utllizanilo
recursns do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano - PEPU .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
Parecer n.o 22/94 - Comissão de Assuntos Económicos, .sobre Ofício "S, n.O 6/94, (Of. "PRESI.n.0 93/3685-93, na origem) com solicitaçãó da Prefeitura Municipal de Ublratã - PR, relativa à operação de crédito pretendida junto ao Banco do Estado
do Paraná S/A- BANESTADO, no valor de Cr$ ..
75 .300. 000,00, a preços de~ setembro/93, utilizando ~

Pág.
Programa Estadual de Desenvolvimento
PEDU ...........-. -...... ........ ........ . 216
Parecer n. o 23/94 - do missão ~de Assun i os Éconõmlcos, sobre Oficio "S" n.0 11/94, (Of. fREStc :
n.0 93/3690-93, na origem), com solicitação da Prefeitura Municipal de Rio Negro - PR, para contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S/A- BANESTADO, no valor de Cr$ ..
61.400.000,00, a prec;ós de junbo/93, utlllz~ndo recursos do PEDU ................................. ~.--~ 217
Parecei'- n.O 24/9-4 -~-Comissão de Assuntos EcCr. nômicos, sobre Oficio n.0 S/13-94, (OL-PRES~
n.0 93/3692-93, na origem), ~com solicitação da l'refeitura Municipal de Cafelândia - PR, para contratar operação de crédito junto ao Banco do Es- ~
tado do Paraná S/A - BANESTADO,· tio "vâ!or de
Cr$22. 000.000,00, a preços de agosto/93 ......~ ....
218
Parecer n.0 25/94 -.comissão de Assuntos Eco•~~
nômlcos, sobre Offulo "S" n.0 15/94 (0!. PRESIn.0 93!3694c93, n,. origem), com solicitação da Prefeitura M:uniCipar de Enéas Marques· c..:. PR, relativa à operação de crédido pretendida junto ao
Banco do Estado do Paraná S/A, - BANESTADO,
no valor de Cr$5.300.000,00, a preces ~de outubro/93,
utilizando recursos do _programa Estadual d€· Dc<:::.:.!219
volvimento Urbano - PEDU .. "~ .. ~ •...... ~,~ ...... .
Parecer n.0 26/94 - Comissão de Assuntos Eco,
nõmicq,s, sobre Of!lo "S" .n.O _17/94, (Of. PRESI~n.0 3696/93, na origem), com solicitação da Prefeitura
Municipal de Tarnboara PR~ para: contrn,tar .
ºperaç~? de crédito_ junto aP Banco_ d.o Estado do
Paraná S/A, - BANESTADO, ~no valor de Cr$ ..
3.850.000,00, ut!IIzando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEIDU ... : . . 220
Apresentando __aos_ seus pares, pa;recer_ é.I)TOYado
pela Comissão Especial Mista para o Estudo do Desequilíbrio Econômico rnterreglona) Brasileiro , ....
267
!Parecer n.O 32/4 - COmissão de Assuntos Econõmicos, sobre Oficio "S'' n.O 21/94, Of. PRESI- n.0
140/94, na origem), com solicitação do Governo do
Estado do Plau!, para reescalonamento da divida
,.,..,,h·aid~- Uf>!o Banco do Estado do Piauí S/A junto~
Reserva Monetária no valor de Or$998.297.443,32

r~cursos do
~~-~Urbano~=

215

CHAGAS RODRIGUES
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1.2.3 - Discursos do

1- ATA DA 8• SESSÃO, EM 3 DE JANEIRO DE
1994

1.1 - ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de nome indicado para cargo cujo prs>vimento _depende
de sua prévia aquiescência.
- N' 1, de 1994 (n• 1.079/93, na origem), de 28
de dezembro último, referente a escolha do nome do Senhor Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga reservada a Desembargador, -decorrente da
aposentadoria do Ministro Athos Gusmão Carneiro. -

SENADOR NABOR JúNIOR - Novas medidas
ecOnómicas adotadas pelo Governo Federal e, em especial,
no concernente ao aumento das alíquotas do Imposto de
Renda e da redução do repasse de 15% do Orçamento
ao Fundo de Participação dos.tvfunicípios.
SENADOR CHAGAS RODRiGUES - Votos de

prosperidade ao Brasil no ano que ?ra ~e ~nicia. No!]cia
publicada no jornal O Dia, de Teresma, mtttulada Pr~m~
vera, abordando a reabertura do Banco do Estado do Ptaut ..
1.3 ORDEM DO DIA
Dispensada nos termos do art. 174, e, do Regimento

Interno.

- N• 2 a 9, de 1994 (n• !.083 a 1.090/93, na origem).
de agradecimento de copmnicações.
1.2.2 -

.a

Comunicações da Presidência

Recebimento dos Ofícios n•' S/1 e S/2, de 1994 (n•
/89 e 117/93, na origem), das Prefeituras Municipais de
Cachoeira do ltapemirim-ES e Santa Cru~_ do Es_ç:_alva- _
do-MG. respectivamente, solicitando autorização para
contratação de crédito, para os fins que especificam.
TES

f·

Ex~iente

1.3.1 Designação da Ç)rdem do Dia da próxima sessãõ.
1.4 ENCERRAMENTO

2- ATOS DO PRESIDENTE
N• 305, de 1991 (Apóstila)
N• 447, de 1992 (Apostila)
N' t46, de 1993 (Apostila)
Ne 602, de 1993
3- ATOS DO QIRETOR-GERAL
N• 001 a 003, de 1994
MESA DI.RETORA
.
LÍDERES E .VICE·LÍDERES ~E PARTIDO!!
OMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANEN·
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EXPEDIENTE
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MANOEL VILElA DE MAOAU!ÃES

Dlrotar.Oonl do Soado Podonl
AOACIEL DA SILVA MAIA

Dlnrar-IM>
CARLOS HOMERO VlEJRA NINA
Dinr. Adaiaiatndvo
WIZCARLOS BASTOS
DfNtor lad•trial
PLORIAN AUOUS'IO COl!llNHO MADRUGA

ASSINATURAS
Se.eatral ·--·

DlrorarAdJu•

Tinaea

J.:m ....p~aoo

Ata da sa Sessão, em 3 de janeiro de 1994
10~

Sessão Legislativa Extiaordlnariá,~d3.49• Legislatura
Presidência dos Srs.: Chagas Rodrigues e Nabor Júnior

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTÊS OS
SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alexandre Costa r - Aluizio Bezerra
-Chagas Rodrigues- Epitácio Cafctélfa- _Flaviano Melo
- Garihaldi Alve_s Filho- Gilberto.Mira_nda- Jarhas Pas::-,arinho -José Paulo Biso!- Marco Maciel- Mauro Bencvide
-Mcira Filho - Nabor Júnior - Rachid Saldanha Derzi
,..,.11
- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas-Rodrigues) -A liS:ta de
presença acusa o cotnparéCiffiCifto de 16 Srs. Senadores. Havendo número regirtie-rital, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nóssos trabalhos.
O Sr. 1" SecretáriO procederá à leitura do Expediente._

Ê lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado Federal a
escolha de nome indicado para cargo cujo _prov_imento
depende de sua pré\• ia aquiescência:
MENSAGEM N• I, DE 1994
(N• 1.079/93, na origem)
Excelentíssimo Senhores MembrOs do Senado Federal,
Nos termos do parágrafo único, i)! fi!)e, _<;19 a_rtigo 104
da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de

Vossas Excelências o nome do Doutor RUY ROSADO DE
AGUIAR JÚNIOR, Desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, para exercer _o cargo de
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga reservada
a Desembargador, decorrente da aposentadoria do Ministro
Athos Gusmão Carneiro.
·
Os mérítoS do indicado, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
curriculum vitae.
Brasma, 28 de dezembro de i993 . ...:.._ Iiamar Franco.
CURRICULUM VITAF;
DADOS PESSOAIS:
NOME: Ruy Rosado de Aguiar Júnior
Nascimento:
Data: 30-4-1938
Município: Iraí
Unidade da Federação: Rio Grande-do Sul
Carteira de Identidade: 8002583626
Órgão Expedidor: Secretaria de Segurança Pública - RS
CPF: 00641928068
Endereço Residencial:
Rua Mariante, 1061/!001 -Rio Branco- POA/RS ~ CEP
90430·181
- . -····
Fone: (051) 331.9970
Endereço Profissional:
Corregedoria-Geral da Justiça- Tribunal de Justiça do Estado do RS
Praça~ da Matriz, 55_"'"""':"' Palácio da Justiça-:........=-4 9 andar- CEP
90010-906- POA/RS
Fones: (051) 224·3869 - 224-3311 - 224;379'7- 221-229&
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GRAUS E TÍTULOS ACAOJlMICOS
1. Bacharel em Ciências· JUrídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Aprovação plena.
. .
2. Curso de Pós-Graduação em DireitO - Especialização em Direito Penal. UFRGS. Conceito A.
3. Cursá de Pós-Graduação em Direito. _-:--=~Mestrado
em Direito Civil. UFRGS "Cum laudae".
ATIVIDADES PROFISSIONAiS QUE-EXERCÊ
1. Desembargador do Tribunaf de Justiça, desde julho
de 1985.
2. Corregedor-Geral da Justiça (1992/93).
3. Professor do Curso de Pós-Graduação -:- Mestrado
em Direito - da Faculdade de Direito da UFRGS, desde
1992.
4. Professor da Escola Superior da Magistratura-=-- RS,
desde 1981.
ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXERCIDAS
I. Promotor dO Justiça, de 1963 a 1980.
2. Juiz do Tribunal de Alçada, de 1980 a 1985.
3. Diretor da Escola SuperíOr da Magistratura - RS,
1986/87.
4. Diretorda Escola Nacional da Magistratura,_1988/89.
5. Professor de Dfreítõ- CoitstitUCional, na Faculdade
de Direito de Santo Ângelo, de 1967 a 1973.
6. Professor de Direito Penal, na UNISINOS, de 1973
a 1984.
PUBLICAÇÕES - LIVROS
1. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor (Resolução). Ed. Aide. Rio de Janeiro, 1991.
2. Direito do urbanismo, IBAM, Rio de Janeiro, 1981.
PubliCação com outros.
3. Aplicação da Lei n' 6.416177. Coleção Ajuris. Porto·
Alegre. 1977. Cem outros.
---4. Direito do consumidor e o Mercosul. Coleção A j uris.
Porto Alegre. Com outros. (no prelo).
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12. Ministério Público. Posição constitucional.
dos Tribunais, vol. 436. São Paulo. 1971.

Re~ista

PALESTRAS REALIZADAS NO CORRENTE
ANO DE 1993
16-4-93- IV Curso Nacional de Direit_o do Consumidor.
IBPC. Porto Alegre. Tema: "Proteção do consumidor".
____ ~-5-93 -IV Congresso Internacional de Derecho dei
Consumidor. Buenos Aires. "Cláusulas contratuais abusivas•·.
29·5-93 ~III Congresso Jnternacional de Derecho de
Da-rios. Facultad de Derecho. Buenos Aires. "Responsabilida_Q_~_ç!y!l do Es_tad_Q pelo exercício da função jurisdicional''.
17-6:93- Encontro Empresarial. Balanço de 2 anos do
Código_ d'?_De~esa do Coo_sumidor. IDEC. São Paulo. "Casos
JurídiCos".
24-6-93 ~Jornadas de Direito Comparado. Asociación
Argentina de Derecho Comparado. Rosário. "Aspectos do
Direito Contratual no Brasil".
24-8-93- Seminário sobre Justiça. Associação dos Advogados de São Pau_lo. São Paulo. "Juizados Especiais e de
Pequenas Causa no RS".
27-S-93 -Seminário sobre Justiça Criminal. PUCRS.
-- "Juizados Criminais E.specia-is...
27-9-93 -Painel "'Justiça- Visão crítica e soluções".
Unis!I1QS~ São Leopoldo.
-(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
De agradecimento de comunicação:
N'' 2 a 9, -de 1994 (n" 1.083 a 1.090/93, na origem);
de 29 de dezembro último, referentes às matérias constantes
das Mensagens SM n"' 263, 264, 266, 267, 270, 280 e 288
a 293, de 1993, e CN n• 100 a 103, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu das Prefeituras Muf!icipa-is de C~
choeiro de ltapemirim. (ES) e de Santa Cruz do Escalvado
(MG) os Ofícios n"s S/1 e S/2, de 1994 (n's 789 e 117/93,
na origem), solicitando, nos termos da Resolução no 36, de
1992, do Soenado Federal, autorização para que possam contraPUBLICAÇÕES - PEIUÕDICOS
tar operações de crédito, para os fins que-especifiCam.
-1. Cláusulas contratuais abusivas. Revista do ConsuAs matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
m1dor · (no prelo)
Económicos, onde aguardarão a complementação dos docu2. Responsabilidade civil do Estado pelo exercício da
.
.
jurisdição. Revistada Faculdade de Direito- UFRG~, _1993. mentes necessános à sua mstrução: __
3. O novo código do consumidor. Revista Ajuris, vol.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A palavra
53-. 1991.
está facultada aos Srs. Senadores.
4. A Convenção de Viena e a resolução dos con!ratos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Sr. Presiinternacionais. Anais da Semana de Estudo-s Jurídicos da ln te- dente, peço a palavra.
gração. 1991.
.
5. Interpretação. Revista Ajuris, vol. 45. 1989.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem
6. Embargos de terceiro. Revista do_s Tribunais, São a palavra, na forma regimental.
Paulo. 1988.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
7. A sentença criminal condenatória e a rçsqluç.;i.Q_ do seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, Sros. e Srs. Senadores,
contrato no Diieito do Trabalho. Revista LtR._1988.
as medidas económicas que foram encaminhadas à conside8. Ensino jurídico. A reforma curri_cula-r.___Revista Estu- ração do Congresso Nacional pelo Sr. Presidente da Repúdos Jurídicos. UniSínos. 1983__
blica. na semana recém-finda, trazem, no seu bojo, algumas
9. DesqUite por mút!JO consent~me~to,~ Revi~ta Ajuris, modificações na atual legislação tributária, objetivando auvol. 5._1975.
~ -mentar a arrecadação da União, no ex.ercfcio de 1994.
10. Testemunhas do réu no procedimento sumaríssimo.
Dentre essas medidas, destaco o aumento da alíquota
Revista do MinistériO Público- RS. vol. 4. 1974.
dQ .Imposto de Renda em 5% e a criação de uma nova alíquota
11. Controle jurisdi_cional do processo legisla_tivo. _Re- de 35% para os salários mais ele_vaÇ.Ç)s percebidos no País.
Vista do Ministério Público- RS. 1973.
Esses 5% iricide.ni sobre a alíquota de 25%,_ fazendo _com

----··--·-···
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que aqueles que recolhiam 2So/o de Imposto de Renda na
fonte passern.-a fazê-lo cm 26,5%.
Isentou-se desse acréscimo, portanto, os contribuintes
de Imposto de Renda que recolhem na- base da alíquota de
15% ._Corri essas medidas, mantém-se o mesmo universo de
contribuintes de Imposto de Renda.
Creio que a melhor solução seria aumentar a base dos
contribUintes e não agravar aín9a mais a situa_ção daqueles
que já vêffi pagando esse imposto.
-Sabe-se que, no Brasil, com uma população de 150 milhões de habitantes, somente pouco mais de 10 mílhões pagam
Imposto de Renda. ~nt~ndo que~ ~~sas _medidas de Governo
são muito discutíveis~ rie_cessf~irido, po-rtanto, muita negociação por parte do Mihistro- Fernando Henrique Cardoso _
para viabilizar a sua aprovação.
O aspecto mais controverSo, entreiãlltõ, da proposta do
Executivo está, a meu ver, no desconto de 15% nos Fundos
de Participação dos Estados e dos Municípios para a ·constituição de Fundo de Emergência, a ser administrado pelo Governo Federal. Isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está provocando uma reação muito grande não só da parte dos Congressistas, mas também dos Governos· estáduais e niunicipais,
contra sua aprovação. Pois taíS Fundos~ na verdade, já são
insufideiites para atender às necessidades das diversas Unidades da Federação e, sobretudo, dos Municípios brasileiros.
Tenho recebido apelos do meu Estado, de prefeitos e
de autoridades estaduais, para votar contra essa medida. Acredito que outros parlamentares, igualmente, têm sido acionados por prefeitos e governadores dos seus Estados com o
mesmo objetivo. Ê sabido que cerca de 90% das Prefeituras
vivem exclusivamente do repaSse dos recursos do FPM e que
muitos Estados, inclusive o Acre, dependem basicamente do
FPE para a sua sobrevivência.
Por essa razão, o Deputado Gonzaga Mota, do PMDB
do Ceará, Relator da matéria na Câmara dos Deputados,
sugeriu ao Governo Federal o aumento dos impostos incidentes sobre as operações financeiras e sobre o lucro das instituições bancárias, ao irfVés de reduzir em 15% os Fundos de
Participação dos Estados e dos Municípios. S. Ex~ expressava,
conl certeza, sua ConvicçãO de que dificilmente a proposta
original será aprovada pelo Congresso Nacional.
Reduzir em 15% o repasse dos Fundos de Participação
dos Estados c dos Municípios é a mesma coisa que inviabilizar
o funcionamento das administrações estaduais e municipais
e, conse_qüentemente, acarretar prejuízos incalculáveis às suas
populações.
Desde já, Sr. Presidente e Srs~ Set::tadores, manifesto aqui
minha posição contrária à adoção dessa med_ida, porque ela
prejudica inevitavelmente a economia do Acre e dos seus
respectivos municípios.
Era o que tinha a dizer..
O Sr. Chagas Rodngues, l'~ Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor
Júnior, 2'~ Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
o SR. CHAGAS" RODRIGUES (PSDB - PI. -Pronuncia
o seguinte discurso~ Sem revisão do_ orador.}_- Sr. _Pres_idente,
S:rs. Senadores, afi?6Veito a oportunidade desta sessão, a prilmeira do Senado Federal no novo ano de 1994, para ocupar
brevemente a tribuna.
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Inicialmente, quero desejar à Nação brasileiia e aos brasileiros_ um novo_ ano bem melhor do que o ano findo. Já se
disse que o País retomou o seu crescimento; não estamos
mais com uma economia estagnada. Esperamos que o problema fundamental do País, o desemprego, possa ser atacado
e, de certo mQdo, oferecer. sinais- pOsitivos neste ano qtie
se_ inicia. Quem fala em criação- de empregos e de postos
de trabalho refere-se necessariamente à retomada do desenvolvimento, do crescimento _e da produtlvidade no Pafs.
Pronunciadas essas palavras introdutórias, quero me reportar a uma notícia que li no Jornal O Dia, de Teresina,
em sua edição de 21 de dezembro próximo -passado. A notícia
constou da seção Roda Viva sob ó título PRIMA VERA:
"0 Banco do Estado-do Piauí (BEP) deve ser
reaberto em janeiro, prevê o secretário de Fazenda
do Estado, Moisés Reis. Ele disse que, depois da assinatura, na quarta-feiia, -da consolidação da dívid!i doEs~
tado, no valor de 550 milhões de dólares, o Governo
do Estado vai pedir a volta do controle do Banco.''
Em inúmeras oportunidades, fiz referênc~a es-pecial ao
Banco do_ Estado do Piauí: Eril PriffieirO fugãr, Sr. Presidente,
porque um banco de Estado, vale dizer, é um banco de todo
um povo, de toda a comunidade _piauiense. E, em segundo
lugar, porque es-se· banco tem para mím uma significação especial.
_
Quando assumi o governo do Pía-uí, encontrei um banco
privado que há muitos anos era deficitário, adquirido pelo
governo anterior, quero crer, _com boas intenções. Coube ao
meu governo, em 1959, mudar a nome -do banco, deixando
de ser denominado B~nco Comercial e Agrícola para ser Banco do Estado do Piauí S.A._
Apelamos aos piauienses, pessoas físicas e jurfdicas, e
tivemos uma contribuição: o capital foi aumentado. E a verda·
de, Sr. Presidente, é que o Banco foi inteiramente recuperado,
de tal modo que o meu Governo foi o único, na história
administrativa do Piauí, a pagar dividendos aos acionistas.
Isso aconteceu nos dois anos que.se seguiram ao primeiro
.ano de governo- já que o primeiro ano foi para a recuperação
do banco.
Vi, posteriorniente, em outros governos, a situação do
banco ir se deteriorando até que, finalmente, foj objeto de
intervenção e, por fim, de uma líquidação extrajudicial.
O atual Governador, Freitas Neto, tomou as providências
necessárias, procurou, como se disse aqui, assinar o convênio
sobre a consolidação da dívida~ o Estado passou a acatar
as diretrizes governamentais, passou a pagar, aiilda que em
proporções_ rriódicas- mas, para o Piauf, em altas proporções
_;_a sua dívida. Criou-se uma situação nova, e o Banco do
Estado do Piauí~ conforme se anuncia, deverá ser reaberto
e sob a inteira responsabilidade do Governo do Estado.
É verdade que, em outras ocasiões, desde o Governo
Collor, anunciou-se a reabertura desse Banco e, até_ hoje,
isso não aconteceu.
Assim, quero; iiesta op-ortunidade, faiei um apelo a Sua
Excelência o Senhor Presidente da República, nosso ex-colega
Itamar Franco, a S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda, nosso
também colega Fernando Henrique Cardoso, e ao Presidente
do Banco-Central, Dr. Pedro Sa111paio Malan: desde que ~ten-:
didas as exigências e as formalidades pelo Estado do Piãuí,
que mais Unia vez âémonstrem a sua boa vontade e autorizem
a reabertura do Banco.
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Isso irá ao encontro das necessidades económico-financeiras do Estado e será da maior utilídade, do maíor proveito
para o nosso Estado, para todos: empresários, trabalhadores
e, especialmente, os empregados do banco.
Sr. Presidente, reaberto o banco, desejamos que, através
de assembléia, um dos diretores seja escolhido pelos próprios
trabalhadores dentre os mais categorizados e mais Capazes.
Em toda parte, há uma visão nova de administraçãp: adm_i~
nistrar, hoje, é apelar, antes de mais nada, par~ a colaboração
da comunidade. O Governo não é um órgão isolado; o Governo é a síntese da comunidade, o Governo tem que administrar ouvindo os vários segmentos da_ sociedade.
___ _
Se forem tomadas providências corretas e salutares, Sr.
Presidente, acredito que toda a comunidade piauiense irá cola.borar para o fortalecimento de nossa instituição. Estou informado de que, inicialmente, não haverá nenhuma agência fora
do Estado e de que teremos um número reduzido d_ç ag_éncias
funcionando em Teresina, Floriano,_ Parnaíba _ç _P\ç9~-- S~rá
um início que- espero- produzirá os eféitos qUe sociedade
piauierise aguarda: que esse Banco venha a crescer e a pagar
dividendos, como aconteceu ao tempo em que tive a honra
de governar o meu Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Navios de Pesca, adotada por ocasião da 50·' Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em
1966, tendo
.
Parecer favorável, sob n"' 400, de 1993, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 10, DE 1993
. Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legi~~
lat!vo n' 10, de 1993 (n• 147/91, na Câmara dos Deputados).
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativas do Brasil
e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de
março de 1991, tendo
-Parecer favorável, sob n" 408, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

a

COMPARECEM MAIS OS SR. SENADORES:

Dario Pereira _ Elcio Alvares _ Francisco Rollemberg _
Henrique Almeida _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ Irapuan
Costa Junior _Pedro Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Não há mais
oradores inscritos.
Nos termos do art. 174 do Regimento Interno, dispenso
o período correspondente à Ordem do Dia da sessão de hoje.
OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Nada m~is havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando
para a sessão-ordinária de quarta-feira, às 9:QO horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 220, DE 1993
~Incluído em Ordem do Dia nos termOs do
art. 375, VIJl, do Regimento Interno)
DisCuSsão, em turno único, do Proji::to de_ Lei da Câmara
n• 220, de 1993 (n' 3.71!193, na Casa de árigem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria, com ~atureza civil,
a Agência Espacial Brasileira- AEB, e dá outras providênciass. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de As.suntos Económicos , e de Constituição, Justiça e Cidadania)
-2-·

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 6, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo_IJ'.6,.~_1993 (J!'_1_§_:Y8_6, na CâmaJa .~9S p~putados),
]que aprova o texto da Convenção n"' 126, da Organização
... ..,ternaci~nal do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos

Terça-feira 4 5

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1990
Discussão, em turno único, do Proj"eto- de Lei da Câmara
n• 77, de 1990 (n• 3.056/89, na Casa de origem), aue dá nova
redação ao. art. 19 da Lei n• 7.729, de 16 de janeiro de 1989,
pa~~- especificar como sendo Segunda a Junta de Conciliação
e Julgamento de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.
tendo
'
Parecer favorável, sob n• 345, de 1993, da Comissão:
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei do Senado
de 1991, de a':toria do. Senador Marco Maciel, que
d1spoe sobre o exercíciO da prof1ssão de Técnico em Turismo,
tendo
Parecer proferido em Plenário, em substituição à Comissão de Assun!os Sociais, Relator: Senador E leio Alvares, favorável ao .ProJeto. nos termos do Substitutivo que apresenta
e .contráno a emenda oferecida perante a Comissão.

n: 5?,

O, SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) a sessao.
(Levanta~se

Está encerrada

a sessão às I5h03min.)

ATOS DO PRESIDENTE
Ato do Presidente n• 305/91 que aposentou NEL Y MAMEDE MINUCCI, Analista Legislativo, Classe "1•" Padrão
Ill.
.
APOSTILA
Ne~te Ato, os efeitos da vantagem do art. 192, inciso
I, da le• n• 8.112, de 1990, são concedidos a partir de 19-4-9!.
Senado Federal, 3 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
.
Ato do Presidente n• 447/92que aposentou WILSON
NERY RODRIGUES, Analista Legislativo, Classe Especial
Padrão V .
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APOSTILA

Fica alterada a fundãmentação legal do presente Ato de
concessão de Aposentadoria, para incluir o art. 193, da Lei
n• 8.112/90.
Senado Federal, 3 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Ato do Presidente n" 246/93, que aposentou ALBETISA
DE JESUS NERI, Técnico Legislativo, Classe Especial Pa·
drão III.
APOSTILA
Fica alterado o presente Ato de Aposentadoria para excluir da fundamentação legal o artigo 11 da Resolução (SF)
n• 87/89, bem como incluir os artigos 34, § 2" e 37 da Resolução
(SF) n~42/93. Fica alterada, também, a denominação do cargo
da servidora_para-TécnicO Lej!;islativo, Nível II, Padrão 28.
Senado Federal. 3 de janeiro de 1994. - SenadOr Humberto Lucena, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
NÚMERO 602, DE 1993
Altera o Quadro de detalhamento da despesa do
Prodasen.
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições· regimentais e regulamentares e, cõm.- base no disposto
no§ 2" do art. 57, da Lei n•' 8.447, de 21 de julho de 1992,
resolve:
Art. 1" Alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa
- QDD, da Unidade 02.103- Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN~
na forma do Anexo a este Ato.
Art. z.,. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
_ _
Art. 3" RCVOgã.m-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 1"1.
NUMERO 602, DE 27112/93
02000 • SENADO FEDERAL
02103- CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS · PRODASEN
CR$ 1 00

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

FISCAL
SUPLEMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO '

CÓDIGO

010070024.2026

NATUREZA

fT

DETALHADO

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

3.1.90. f3

188

600~000

INFORMÁTICA

3.4.90.39

100

35.000.0"00

010070024.2026.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCES·
SAMENTO DE DADOS DÓ SENADO FEDERAL

3.1.90.13

188

600.000

3.4.90.39

100

35.000.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO 11

TOTAL

35.600.000

35.600.000

CR$ 1 00
FISCAL
CANCELAMENTO
ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

010070024.2026

NATUREZA

fT

DETALHADO

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

3.1.90.14

188

600.000

INFORMÁTICA

3.4.90.30

100

35.000.000

010070024.2026.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCES·
SAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL

3.1.90.14

188

600.000

3.4.90.30

100

35.000.000

- no DO do d1a 29/12/93.
(*) Republ1cado por ter sOldo com 1ncorreçao

TOTAL

35.600.000

35.600.000
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ATO DO DIRETOR-G-ERAL
N" 01, DE 1994

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 7'". § zo da Resolução n" 42,
de 1993, e de acordo com o _que consta do Processo n"
025.860/93-3, resolve:
Exonerar, a pedido, MARIA LAURA NAVARRO E
MELO do cargo, em comissão, de Secretário Parlameritar,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do
Senador Josaphat Marinho, a partir de 23 de dezembro de
1993.
Senado Federal, 3 de janeiro de 1994. - p/ Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL.
N• 002, DE 1994

O Diretor-Geral do_:_~_e-nãdo Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2~ da Resolução nn 42,
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n"
025.862/93-6, resolve:
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Exonerar PAULINO VTAPIANA do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, do Gabinete do Senador Luiz Alberto Martins de Olíveira, a partir de 22 de dezembro de 1993.
Senado Federal, 4 de janeiro de 1994.- pf Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL
N• 003, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 7~. § 2o da Resolução n" 42,
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n"
025.863193-2, resolve:
Exonerar PEDRO WASHINGTON DE ALMEIDA do
cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Qu"ildro
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Luiz
Alberto Martins de Oliveira, a partir de 22 de dezembro de
1993.
Senado Federal, 4 de janeiro de 1994. -·p/ Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
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ANO XL.IX- N•2

6 DE JANEIRO DE 1994

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 9• SESSÃO, EM 5 DE JANEiRO DE

1994
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
- N• 11 a 17, e de 20 a 27, de 1994 (n• 1.107 a
1.113/93, e de 6 a 13/94, respectivamente, na origem)~ de
agradecimento de comunicações·. - N' 19, de 1994 (n' 1.114/93, na origem), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de nome indicado para cargo cujo prOvimento depende
de_ sua prévia aquiescência:
- N' 10, de 1994 (n' 1.106/93, na origem), de 30
de dezembro último, referente à escolha do nome do Senhor Bernardo de Azevedo_Brito, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente
com a função de Embaixador do Brasil junto à República
da Firilândia, exercer a função de Embaixador do Bra:;;jl
junto à República da Estónia.
1.2.2- Avisos de Ministros de Estado
- N' 41/93, de 30 de dezembro último, do Ministro
da Aeronáutica, encamínhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n' 1.124, de 1993, de
autoria do Senador Gilberto Miranda.
- N' 3.162, 3.164 e 3.165/93, do Ministro-Chefe Interino, da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando informações sobre os quesitos Cbfi.stantes dos Requerimentos n•' 1.088, 1.132 e 762, de 1993, dos Senadores
Moisés Abrão e Gilberto Miranda.
1.2.3 - Ollcios
- N' 002/94, da Liderança do PTB, no Senado Federal, de substituição de membro em Comis_$ão Mista.
- N' 004/94, da Liderança do PFL, no Senado Federal, de substituição de membro em Comissões Permanentes.

1.2.4- Requeri~entos
- N~ 1. de 1994, de autoria do Senador Esperidião
Amin, solicitando do Ministro da Fazenda o envio de cópia
do inteiro teor da correspondência que dirigentes da CUT
teriam entregue ao Banco Central do Brasil, no dia
21-12-93.
- N9 2, de 1994 autoria do Senador Gilberto Miranda,
.solicitando que seja considerado, como licença para tratamento de s:;túde, o período de 7 a 9 de janeiro de 1994.
Aprovado.
1.2.5 - Comunicação
_ - Do Sep.ador_ Gilbert_o Miranda, que se ausentará
do País, no p~ríodo de 7 a 9 de janeiro do ano-em curso,
para: tratame-nto de saúde.
1.2.6 - Comunicações da Presidência
-Edição, pelo Senhor Presidente da República, '-·
Medida Provisória n' 390, de 22 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a assunção, pela União, de crédito do
Banco do Brasil S.A., junto à Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. -EMBRAER; designação da ComiSsão Mis- ta e fi~ação de calendár~o para a sua tranii.tação.
-Edição, pelo Senhor Presidente, da Medida Provisória n' 391, de 23 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a emissão de documentação fiscais e o arbitramento da
receita mínima para efeitos tributários, e dá outras proVidências; designação da Comissão Mista e fixação de calendário para: a sua tramitação.
. -Edição, pelo Senhor Presidente da República, da
Medida Provisória ri' 392, de 23 de dezembro de 1993,
que altera as Leis n• 8,031, de 12 de abril de 1990,8,177,
'de 1' d~ março de 1991, e 8.249, de 24 de outubro de
1991~ e dá outras providências; designação da Comissão
Mista e fixação de calendário para a sua tramitação.
-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da
Medida Provisória n' 393, de 27 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a ~iscalização, apuração e cobrança judi-

tO
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO PHDI!RAL

da-

DIÁiliO DO CONGIU!S30 NACIONAL
do Saado

MANOEL VlLl!LA DE MAGALHÃES
Dtnlo<.Oenl do Saado Podara!
AOACIEL DA SILVA MAIA

U.pnuo 1Gb roopouabilldUo

Dtnlo<i!Dcoliw
C\RLOS HOMERO VIEJRA NINA
otn.... AdaiolttniM>

1Q94

p-

ASSINATIIRAS

LUIZ CARLCB BASroS
Dtntor Wl•lrill

Se.estral ·-·--·--·

-------~-- Cl$ '10.000,00

PLORIAN AUGUSTO CDUTINHO MADRUGA

Ttrqea 1.:200 ..........

Dtntor Adiu..

cial das contribuições e mu1tas devidas ao Fundo de Gãrantia do Tempo de Serviço·;_;,. FGTS; d_esigna"çã9 ~a_C_ornissãp
Mista e fixação de calendário para a sUã tramitação.
' - Edição, pelo Serihor PreSidente da Repi.íbnCa~ da
Medida Provisória n" 394, de 28-âe dezembro de !993,
que altera o art. 59 da Lei n"' 7.862, de 30 de -outubro
de 1989. que dispõe sobre a remuneração das disponibilidades do Tésburo" Nacionàl; designaçãó_ da Comissão _Misti e fixaÇão de caleridarío para a sua ti·á-nlitação. · ·
- Edição, pelo S_enhor Presidente da República, da
Medida Provisória n" 395 •. (!e 29 de d.ezembro de 1993,
que dispõe sobre a prorrogação do termo final d9 prazÕ
previsto no art. lo da Lei no .8A~~. ~e 39 de jun.~q de
1993; designação da Comissão Mista e fixação de calendário
para a sua tramitação.
-Edição, pelo Senhor P·residente_ da Repúblic3. da
Medida Provisória n• 3%, de 29 dé .d"ézembro
·t993,
que altera dispositivos da Lei n" 8.694, de 12 de agostÇ>
de 1993; designação da Comissão Mista_e fixação de caleridário para a sua tramitação.
=.
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da
Medida Provisória n• 397, de 29 de dezembro de !993,
que dispõe sobre o exercíciO das atribuições institucionais
da Advocacia-Geral da União, em caráter emergencial e
provisório, c dá outras providências; designação da Cernis--·
são Mista e fixação de calendário para a sua tramitação.
-Edição. pelo Senhor Presidente da República, da
Medida Provisória n' 398, de 29 de dezembro de !993,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao OrçamentO da
Seguridade Social da União, Crédito extraordinário, para
os fins que especifica, e dá outras providências; designação
da Comissão Mista e fixação de calendário para a sua tramitação.
-Edição, pelo Senhor Presidente.da República. da
Medida Provisória n' 399, de 29.de dezembro de !993,
que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, e dá outras proVidências; designação da
Comí!:>são Mista c fixação- de calendário para a sua tramitação.
-Edição, pelo Senhoi Presfdente da República. da
Medida Provisória n' 400, de 29 ·di:Clezembro de !993, ·
que altera a legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza e dá outras providênciaS;-desig-

de

o_

nação da Comissâo Mista e fixação de calendário para
a sua_ tramit~ção."~:
Edição.-pclo 'Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n'' 401, de 29 de dezembro de 1993, que
trata de alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobi· ··
liários.
~Edição, p_elo Se~h-or PreSide~ie da- República, da
Medida Provisória n~ 402. de 29 de dezembro de 1993,
que altera a legislação do Imposto sobre a Renda e Proven- _
tos de qualquer natureza e dá outras providências; desig- nação da Comissão Mista e fixação de calendário para
a, su.a tramitação.
___ -~=-:- Edi_ção,_pclo s'enhor Presictelli.~ .cta: República, da
Medida Provisória no 403, de 29 de dezembro de 1993,
que altera a redação do art. 3" da Lei n" 4.491, de 21
de novembro de 1964. que "altera disposições da Lei n"
3.780. de 12 de julho de 1960- Plano de Reclassificação,
relativas às séries ·de classes de Impressor, Encadernador,
Mestre e Técnico de Artes Gráficas e dá outras providências"; designação da Comissão Mista e fixaÇão de calen~
dário para a sua tramitação.
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da
Medida Provisória ri' 404. de 29 de dezembro de 1993,
que institUi a taxa de fiscalização do SiStema Fíitance'iro
Nacional e dá outras providências; designação da Comissão
Mista e fixaç3o de calendário para a sua tramitação.
- Edição, pelo Senhor -presidente da Repdhlica d~
Medida Provisória n" 405, de 30 de dezembro de 1993,
que dá nova redação ao art. 3" da Lei n• 8.689. de 27
de julho de 1993, que dispõe sobre a extinção do Instituto
Nacional de AsSistênda Mé-dica da Previdência So-cial INAMPS~ designação da Comissão Mista e fixação de calendário pai'a a -sua--tramitação.
-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da
Medida Provisória n" 406, de 30 de dezembro de 1993,
que altera a Lei n9 8.383. de 30 de dezembro de 1991,
e dá outras providências; designação da Comissão Mista
e fixação de Calendário para a sua tramitação.
-Edição, pdo Senhor Presidenté da República, da
Medida Provisória 11" 407, de 30 de dezembro de 1993
que altera a legislação do Imposto sobre a Renda e Provcn~
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tos de qualquer natureza;. designação da Comissão Mista
e fixação de calendário para a sua tramitação.
- Recebimento dos Ofícios n'i'l S/3 a S/17, de 1994
(n~ 3.682 a 3.697193. na origem). encamiilbando solicitacães para que as Prefeituras Municipais 'de Saporema PR. Alto Piquiri - PR. Quatro Pontes -PR. Ubíratã
- PR. Alvorada do Sul - PR. !apurá - PR. São Paulo
das Missões - RS. Rio Negro -PR. Uniflor - PR.
Cafelãudia- PR. Enéas Marques -PR. LupinópolisPR~ Tamboara- PR~ Arroio dos Ratos- RS e o Instituto
de Tecnologia d 0 Paraná - TECPAR. possam contratar
operações de crédito. para os fins que especifiCam..
-Recebimento da Mensagem IF' 18. de 1994 (n• 2194.
na origem). de 3 do corrente. pela qual o Senhor Presidente
da República solicita autorização para que a União~ através.
da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. -EMBRAER. possa contratar operação de crédito externo no
valor de cento e setenta e dois milhões de dólares norte-americanos~ para os fins que especifica_
-Recebimento dos Ofícios n~ 3.698 e 3.686194. de
29 de dezembro último. encaminhando a complementação
dos documentos necessários à instrução dos Oücios n""' S/89
e S/152. de 1993.
1.2.7 - Discusrsos do .Expediente
SENADOR MARCO MACIEL - Reportagem publicada no jornal Folha de S. Panlo. intitulada "Fome só
acab~_ com riqueza rcdístribuída•~.
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SENADOR GILBERTO MIRANDA- Situação de
abandono dos transportes rodoviários no Brasil.
SENADOR ESPERIDIÃO AM1N -Necessária duplicação da BR- 101. Registro do apelo formulado pelas
Assembléias Legislativas dos Estados do Rio Grande do
Sul. Santa Catarina. Paraná e Mato Grosso do Sul para
adoção das devidas providências junto ao Ministério da ,
Agrieultura em face das difiCUldades que enfrentarão os
produtores de algodão e alho diante da política de importação desses mesmos produtos praticada pelo GoVetno brasileiro.
13- Ordem do Dia
-Dispensada nos termos do art_ 174 do Regimento
.Interno.
.
I.3.t - Designação da on1em 110
da próxima ..,..

ma

IA-ENCERRAMENTO
Z - ATO DO DIRETOR-GERAL
- n• 4. de 1994
3 - INSTITIJTO DE, J.'REVIDtNCIA. DOS CON·

GRESSISTAS
· -Portarias 11"' 16 e 17. de 1993
4- MESA DIRETORA
5 -·LÍDERES E V1CE-LÍDERES DE PARTIJ)()S;
6- ÇOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.

Ata da 9a Sessão,_ em 5 de janeiro de 1994
1oa Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
Presidência do Sr. Cahagas Rodrigues
ÀS9HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Beni V eras _ Olagas Rodrignes _ Eduaalo Supli<:y _ Elcio
Alvares _ Esperidião Amin · _ Gilberto Mir.mda _ Jarbas
PassariDho _ Jo!o França _ José Panlo Biso! _ José Ri<;ha _
Mait:o Maciel_ Manro Benevides _Pedro Teixcim_ Rooan Tiro
_Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo número regilriental,. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I• Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRFSIDENTE, DA REl'ÚBUCA
a

~agradecimento

de mmaninoçõe<;:
N,. II a 17. de I~ (n,. 1.107 a I.ll3193. na origem).
de 30 de dezembro últuno, referentes às matérias conStantes

das Mensagens SM 11"' 270. 1:12.273, ZJ5 a 279. 283 e 284.
de 1993.
N" 20 a 27. de 1994 (n,. 6 a 13194, na origem). de 4
do corrente,. referentes às matérias constantes das Mensagens
SM n" 281. 282. 294, 295. 299, 300. 306, 308. 301 a 303.
305. 307. 311 a 318. de 1993, respectivamente.
Restituindo autógrafos de projeto de lei sanc:iooado:
N•19, de 1994 (n•1.114193. naorigem),de30dedezembro
último. referente ao Projeto de Lei da Câmara IF' 221. de
1993- Complementar (n•165193- Complementar. oa Casa
de Origem), que disciplina a fixação do número de Depntados.
nos termos do art. 45. § l•. da ConstituiÇão Federnl. sancionado e transformado na Lei COmplementar IF' 78, de 30 de
dezembro de 1993.
Sal>melmdo à llpn!clação do Seaado Fodenl. aome ago
cargo "depeode de soa prévia aqniesrinria·
MENSAGEM N• 10, DE 0'14
(N• 1.1116. Da ori!l!em)

Senhores Membros do Senado Federal.
De conformidade com o art. 52. inciso IV. da ConstituiçãO
Federal. e de acordo com o disposto no art. 56. § 1•• do
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Regulamento aprovado pelo Decreto n~ 93.325, de 1~ de outubro de 1986, no art. 39, iQciso I, alínea a, e no art. 40 do
Anexo I ao Decreto n" 99.578, de !O de outubro de 1990,
submeto à apreciação de Vossa~ E?C-celên.cias a escolha, que
desejo fazer. ao Senhor Bernardo de Azevedo Brito, Ministro
de Primeira Classe, da Carrdra de Diplomata, para, cúmulativamcnte com o cargo de Embaixador dq Brasil junto à República daF:inlãnc:Ha, exercer o cargo·de Emb_aixador do Brasil
junto à República da Estónia.
Os méritos do Embaixador Bernardo Azevedo de Brito,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação· do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília, 30 dê dezembro de 1993. - Itamar Fr8.~co.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
Embaixador BERNARDO DE AZEVEDO BRITO
Rio de Janeiro/RJ, 4 de junho de 1935 ..
Filho de João AleixO de Brito e Alvesina Azevedo Brito.
CPCD, IRBr. Centro ·de InStfução de Óficiais da Reserva
da Marinha CIORM, Curso de Formação de Oficiais, 1955/57.
Segundo-Tenente de Reserva da Marinha.
CônStil de Terceira Classe,_28 de fevereiro de 1958.
Segundo Secretário, merecimento, 24 de_ out~bro de 1961.
Primeiro SecretáÍ"io~ ínerecimento, 3.0-de junho de 1968_.
Coriselheiro, merecimento,' i o ·de janeiro de 1973~
Ministro de Segurida Classe, merecimento, 12 de dezembro de 1978.
·
·
Ministro de Primeira Classe_, merecimento, 28 de Junho
de 1990.
. .
Assistente do Chefe da Divisão da América Meridional,
1967.
..
Chefe; Interino, da DivisãO da Bacia do Prata e .Chile,
1968/69.
Agregado, 1979/82.
Copenhague, Terceiro Secretário, !960161.
Copenhague, Segundo Secretário, 196ll62.
Cope(1_hag~c, E!lcarregado de NegóciOs-_, 1961.
Copenhague, Consui-Adjunto, 1962. ·
Copenhague, Eticarregado' do Consu1~4o-Geral, 1962.
Oslo, Segundo Secretário, 1962/64. · ·
Oslo, Encarregado de Negócios, 1962.
Servilha, Cônsul, 1964/67.
Nova Iorque, ONU, Primeiro Secretário, 1969n2.
Nova Iorque, ONU, Conselheiro, 1973n5.
Roma, Encarregado de -Negócios, 1975.
Roma, Representante Permanente d9 Brasil junto à
FAO, 1975n9.
Lusaca, Embaixador, 1982186.
Harare, Embaixador, 1986/93.
Helsinki, Embaixador, 1993.
Comissão Permanente do Direito Social, do Ministério
do,.Trabalho Indústfia -e Comércio, Rio de Janeiro, 1959 (representante-suplente do MRE).
XI CongreSSÇ)_l_nternacjonal Qe Estradas de Rodagem,
Rio de Janeiro 1959 (assessor da Comissão Organizadora e
observador do MRE).
·
·
Congresso Internacional de Instituições Superiores de
Controle de Finanças Públicas, Rio de Janeiro, 1959 (representante).
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Comitiva dO- Ministro de Estado, em visita à Argentina,
1959.
CorOitiva do Ministro de Estado, em visita aó Paraguai,
1960.
Reui:J.iões dO Conselho Delibenitivo da $UDESUL, Porto
Alegre 1967/68/69 (representante-suplente).
.
IV- Reunião da CEBAC, Buenos Aires, 1968 (assessor).
.
Reunião do Comitê Intergovernamental com os Técnicos_
dos_Go.vemos dos Países da Bacia do Prata, Buenos Aires,
1968 (assessor).
Comissões ad hoc, assessoras do Comitê Intergovernamental Coordenaçlor (CIC) da Bacia do Prata, Buenos Aires,
1968 (assessor). .
..
II ReUnião OrdiÍlária de Chãnceleres dos Países da Bacia
do Ptata Santa Cruz de la Sierra, 1968 (assessor).
I Reunião Extraordinária e III Reunião Ordillária deChanceleres dos Países da Bacia do Prata, Brasília, 1969 (assessor).
XL!ll, XLIV, XLVlll e XLIX Sessões da Conferência
It:ttern.aciq~al de Trabalho, Genebra, 1959/60/64/65 (conselheiro-técnico). · ·
..
·
·
.
Segunda Com:issãó dã. Assembléia- Geral da-s NaçOes Uni-das, Nova Iorque sessões-de 1969 a 1975 (representante).
XI a XVI Sessões do Conselho de Administração do
PNUQ,Nova Iorque/Genebra, 1971 a 1973 (representante).
. XLVlll a LIX Se>s4es,do ECO.SOC, Nova Iorque/Genebra, 1970 a 197 (delegado).
--- Vice-Presidente da Segunda Comissão da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1971.
Reunião Ministerial do Grupo dos 77, Lima, 1971 (delegado).
Comité de Programa e Coordenação da ONU, Nova Iorque, sessões de 1970 1974 (representante).
_
Více-Pr6iidente do Comitê de Programa e Coordenação
da ONU, Nova Iorque, 1971 a 1974.
VI Sessão do Comitê Preparatório da Segunda Década
das Nações Unidas Para c Desenvolvimento, Nova Iorque,
1970 (delegado).
· Coinitê" de ReVisão -e Avaliação da Estratégia para a Segunda Década das. Nações Unidas para o Desenvolvimento,
Genebra/Nova Iorque, sessões de 1972 a 1975 (delegado/relatorMce-Presidente).
-Comitê Preparatório~da Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente, Nova Iorque/Genebra, 1970/71 (representante).
_
Conferência dâs Nã.ções Unidas sobre o Meio Ambiente,
Estocolmo, 197 (delegado).
I Sessão do Conselho de Administração do Programa
das Naçoes Unidas para o Mei~biente (UNEP), Genebra,
1973 (delegado).
II Sessão do Conselho de Administração do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), Nairobi,
1974 (chefe).
Comitê Especial para a Racionalização dos Trabalhos
eOrg~nização da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova
Iorque, 1975 (delegado/relator).
.
,
Comitê Jntersecional- do ECO'sOC sobre Empresas
Transnacionais, Nov~ Iorque, 1974 (representante).
I Sessão do Comitê Preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre Estabelecimentos Humanos-; Nova Iorque,
1975 (chefe).
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Comitê sobre Recursos Naturais, ONU, Nova Iorque/

Nairobi/Nova Delhi/Tóquio, sessüe~.<;le 1971 a 1975 (chefe).
Comitê sobre Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, ONU, Nova Iorque, sessões de 1973e 1974 (delegado).
Grupo Intergovernamental Preparatório da Confer~n~ia
ONU/IMCO sobre Transporte Internacional de Cofres de
Carga, Nova Iorque, 1972 (chefe/Presidente)".
_
II Sessão Especial do Comitê de Transportes Marítimos
da UNCTAD,Genebra, 1972 (delegado).
XVIII e XJX Sessões da ConferênCia da F AO, Roma,
1975/77 (delegado). Conselho da FAO, sessões de 1975 a
1978, Roma (chefe).
Comitê de Programas da FAO, Roma, 1978 (representante).
IV Sessão do Comitê de Agricultura da FAO, Roma~
1977 (chefe).
.
LI Sessão do Comitê de Produtos de Base da FAO, Roma, 1977 (chefe)_.
Grupo Intergov~_rnamental da FAO sobre Sementes
Oleaginosas, Óleos Gorduras, sessões de 1976 a 1978, Roma
(chefe).
Grupo Intergovernamental dá FAO sobre Arroz, sessões
de 1976 a 1978 Roma (chefe).
Grupo Intergoverna_mental da FAO sobre Fibras Duras,

sessões de 1976 1978, Nairobi/Nova Delhi/Roma (chefe).
I, II e III Reuniões Preparatórias sobre Fibras Duras
do Programa Integrado de Produtos de Base da UNCTAD,
Genebra, 1976/77/78 (chefe)
I e II Reuniões Preparatórias sobre Oleag~nosas do Programa Integrado de Produtos de Base da UNCTÃD, Genebra,
1977/78 (chefe).
VI Sessão do Comitê Intergovernamental ad hoc do Programa Integrado de Produtos.de Base da UNCT AD, Genebra,
1978 (representante).
Reunião de Peritos da UNCf AD sobre Cobre, Genebra.
1976 (delegado).
XI e XII Sessões da Comissão F AO/OMS do "Codex
Alimentarius", 1976/7 Roma (chefe).
IV UNCTAD, Nairóbi, 1976 (delegado).
Comitê sobre Chocolate da Comissão FAOIOMS do "Codex Alimentarius" Bienne, 1977 (chefe).
Comitê sobre Políticas e Programas de Ajuda Alimentar
(CFA), Sessões de 1976 a 1978, Roma (chefe).
Conferência das -Nações Unidas para o Estabelecimento
do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Roma, 197 (chefe).
I e II Sessões do Conselho de Administ.ração do Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Roma 1977/78 (governador).
.
.
Representante Permanente do. Brasil junto ã FAO, Roma, 1975/79.
Presidente do Grupo dos 77, Roma 1977. .
Coinitê Administrativo de Coordenação, dos Chefes das
Agências do Sistema das Nações Unidas, Genebra, 1979 a
1982 (membro).
Conferência Consultiva Anual da SADCC, Maseru, 1983
(chefe).
Reunião da UNIDO sobre Promoção de Investimentos
na África Austral Lusaca, 1983 (observador).
Conferência Consultiva Anual da SADCC, Lusaca, 1984
(delegado).
Conferência Consultiva· Anual da SADCC, Mbabane,
1985 (delegado).
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Conferéncia Consultiva Anual da SADCC, Harare, 1986
(delegado).
_ .
..
.
. _
..
Confe-rência de PleniPotenciários sobre a P_roteção Ambiental dos Recursos Comuns da Bacia do Zambezi, Harare,
1987 (observador).
{I Cq_n_ferência de Ministros _ ~e_ lnformaç_ão dos Países
·Não-Alinhados (COMTNAC-If), Harare, 1987 (observador).
Conferência Internacional con~ra q Apartheid no Esporte, Harare, 1988 (observador).
COnferência Tripartite da OIT sobre Ação contra o Apartheid, Harare 1988 (observador).
- I Reunião do Comitê Ministerial Permanente para a Cooperação Económica do Movimento Não-Alinhado, Harare,
1988 (chefe).
VI Reunião do Programa de Ação para Cooperaçâó Económica (APEC), dos Países Não-Alinhados, Harare, 1989
(observador).
~- Reunião Ministerial do Bureau Coordenador dos Países
Não-Alinhados, Harare, 1989 (observador).
Reunião do Comitê Intergovernamental de Peritos sobre
Industrialização na África, ;Harare, 1989 (Observador).
_IX Reunião da Conferência de Ministros Africanos da
]nd.ústria, Harare, 1989 (observador).
Reunião dos Chefes de Estado da SADCC, Harare, 1989
(observador).
Missão Especial do Governo brasileiro às Ceril'!lônias da
Independência da Namíbia, Windhoek, 1?90 (membro).
XIII Sessão da Comissão das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (HABITAT), Harare, 1991 (chefe/VicePresidente/Presidente do Comitê de Redação).
Comitiva do Presidente da República, em visita .oficial
ao Zimbábue 1991.
..
- ~- Ill SeSsão da Força Tarefa sobre ReeStruturãÇão do Painel Intergovernamental sobre Mudança de Clima (IPCC), Harare, 199 (chefe).
.... VIII Sessão Plenária do Painel Inter_governamental sobre
Mudança de Clima (IPCC), Harare, 1992 (chefe).
Vice-Diretor Executivo do Programa Mundial de Alimentos, Roma 1975/81.
Diretor Executivo, a.t, dÕ Programa Mundial de Alimentos, Roma 1981182.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasii.Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil.
Orderi:t ao-Mérito, Grande Oficial, ItáHã.
Libertador San Martin, Oficial, Argentina.
Bernardo O'Higgins, Oficial, Chile.
Santo Olavo. Cavaleiro de t~ Classe, Noruega.
Danneborg, Cavaleiro, DinamâfCã.
O Embaixador Bernardo de Azevedo Brito se encontra
nesta data no exercício de suas funções qe. E_mbaixador junto
à República da Finlândia. - Gilda Maria Ramos Guimarães,
Chefe do Departamento do Serviço Exterior.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
AVISO
DE MINISTROS DE ESTADO
N' 41193, d~ 3o de dezembro último informaçõés sobre
os quesitos constantes do Requerimento n' 1.124, de 1993,
de autoria do Senado do Ministro da Aeronáutica, Gilberto
Miranda;
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3.162, 3.164 e 3.165/93, do Ministro-Chefe Interino,

da Casa Civil da Presidência da República~ enCailiiribando

ínforriJ:aÇõeSSobre_ois quesitos coristantres dos Requerimentos
L08S, 1.132 e 762, de 1993, dos Senaqores Moisés Abrão
e Gilberto Miranda.
As informações foram encamínhadas~ em cópias~ aos re-querentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) O Expediente
lido vai à pubiicação.
Sobre a mesa~ ofíciOs que serão lidos pelo Sr. lo
Secretário.
São lidos os ·seguintes
OF. N• 00294 Brnsilia, 3 de janeiro de 1944.
Senhor Presidente:
lenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência pãia
solicitar-lhe a mediaç-d.o de menores integrar como Membro
Titular~ a vaga destinada ao Partido Trabalhista Brasileiro
- PTB. na ComiSsão Mista Parfumentar de InquéritO~: destinada a investigar aS denúncias do Senhor José Cãrlos Alves
dos Santos~ referentes às irregularidades na destinação de
recursos do Orçamento Geral da União~ em substituição ao
Senador Jonas Pinheiro.. que se encontra ausente~ por motivos
superiores.
Cordialmente. -- SenadOr Valmir Campelo9 Vice-Líder
do PTB em _exercício da Liderança.

n"'

OFGL PFL N• 004/94
Brasília, 4 de Janeiro de 1924
Senhor Presidente.
Tenho a hoi!,Ia de dirigir-me a VOsSa Excelên~ -para.
na qualidade de Líder do, Partido da Frente Liberal, indicar
o nome do ilustre Senador de Líder do Partido da Frente
Liberal, indicar o nome do ilustre Senador HUGO NAPOLEÃO .. a fim de, como titular~ integrar as Comissões de Educação e de Relações Exteriores e Defesa !f~cionai~ em substituição ao Senador Àlvaro Pacheco.
Aproveito a oportunidade para renovar a V assa Exceléncia protestos de estima c apreço. -Senador Marco Maciel,.
Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As substituições solicitadas serão feitaS na forma reginlciltaL
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 1" Secre-tário.
-- É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• I. DE 1994

Senhor Presidente~
Considerando notícias veículadas pela imprensa que dá
conta da entrega de pedido de quebra de sigilo bancário da
CUT e seus dirigentes~ ao Banco Central do Brasil .. conforme
·· ~ ~go publi~do ~o jornal Correio Bnziliense,. edição de 22
de Dezembro de 1993, anexo I:
Considerando que está é a segunda vez que a CUT tenta
embair a opinião pública (a primeira-vez está traduzida na
""entregau des--livros-de-rontaàilidade_ ao- Presideute do Congresso Nacional);
Considerando que a Policia já teri3 solíciti1<fo~ 3 jUstiça
e quebra do sigilo bancário da cur, conforme notícia publicada no "Jornal da Tanle", edição de 13 do corrente mês,
anexo2;

Tánciro de l994

COnsiderando que já está criada uma CPMl- Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (17111/93) cujos objefivos são
maiS claros e mais .amplos;:
Considerando que a referida CPMI lá está fundada em
inúmeroS casos concretos de transferência de meios de vários
sindicatos filiados à CUT para o PT;
Requeiro~ nos termos do artigo. 216,. do Regimento Interno do Senado Federnl. seja solicitado ao ministro da Fazenda
o envio a esta Casa de cópia do inteiro teor dacorrespondéncia
que dirigentes da CUT teriam entregue ao Banco Central
do Brasil.. no dia 21 do corrente mês.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1993. - Senador
Esperidião Amin

(Aa exame da Mesa.)
~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'-O requerimento lido será despachado à Mesa para decisãO~ rios termos
do incisO III do art. 2!6 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lida !"'lo Sr. 1"
Secretário.
··
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 2. DE 1994
Nos_ termos do. disposto no artigo 43; Inciso I, do Regimento fnt~mo. requeiro seja -considerado licença para tratamento de saúde .. conforme atestado médico anexo, o período
de 711 a 'f/1 do ano em curso.
SaladasSessões,3dejanelrode 1994-SenadorGilberto
Miranda Batista. Vice-Lfder do PMDK
~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriges) - O Requerimento está devidamente instruído com atestado médico previsto no art. 43,. inciso I, do Regimento Interno.
Fica concedida a licença solicititda.
Sobre- a mesa.- comunicãÇão que será lido pelo Sr. 1""
Secretário.
É lida a seguinte

Senhor Presidente:
Coinunico a VOssa Excelência que Cstaiei 3.uSentê_ do
país no período de 711 a 911 do ano em CUISO, qllimdo me
submeterei a tratamento de. saúde.
AproveítO Oensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada consideração e apreço. - Senador Gilberto
Miranda Balista. Vioe-Uder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente lido vai à publicação.
O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória o" 390, de 22 de dezembro de 1993. que dispõe sobre
a assunc;ão, pela União, de crédito do Banco do Brnsii S.A.
jiDlto À EMBRAER - Empresa Brnsiieira de Aeronáutica
S.A..
De acordo com as indicações das lideranças,. e nos termós
dos§§ 4' e 5• do art. ~da Resolnção n• IIS9-CN, fica assim

constituída a Comissão Mista incumbida de emitir pareoer
sobre a matéria:.
--

- --- ----

--- --- -- -- -

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

SENADORES
Suplentes
PMDB
Alfredo Campos
Mârcio Lacerda

Dívaldo Suruagy
Flaviano Mello
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PFL
João Rocha

DEPUTADOS
Henrique Almeida

Titulares

PPR
Hydekel Freitas

Suplentes

BLOCO.
Moisés Abrão

Mussa Demes
Luiz Moreira

PSPB

José Falcão
Isfael Pinheiro
PMDB

Dirceu CarneirO-

Eva Blay

Ronaldo Perim

PRN
AureoMello
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Edson Andrino

PPR
Ney Maranh_~_o

Osvaldo Bender

Avelino Costa

PDT
Magno Bacelar

Nelson Wedekin.

PSDB

DEPUTADOS.

Eduardo Mascarenhas

Titulares

Suplentes·, •
1

BLOCO
Gilson Machado
Nelson Marchezeli

Araceli de Paula
Aroldo Oliveira

Paulino Cfcero

PRN
Cleonâncio FOnseca

Zé Gomes da Rocha

PL
Valdemar Costa Neto

PMDB

Marcos Lima

Carlos Nelson

PPR
Victor Faccioni

-De acordo com_aResolução n~ 1, de 1989-CN, fica estãOeFábio Meirelles

PSDB
Geraldo Alckmin Filho

Helvécio Castello
PC <lo B

Renildo Calheiros

Jandira Feghali
PSD
Edi Siliprandi

Paulo de Almeida

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Dia - 5-1-94 - Designação da Comissão Mista;
Dia -5-1-94- Instalação da Comissão Mista;
---Até 29-12- Prazo para recebimento de emendas.
Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 8·1·94 - Prazo final da Çp:missão Mista;

Até 23-1-94- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN ,fica estabelecido o seguinte cale-ndário para a tramitação da matéria:

Dia - 5-l-94 - Designação da Comissão Mista;
Dia- 5-1-94- Instalação da Comissão Mista;
Até 28·12- Prazo para·r~cebi:roento de e_m_endas.
Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;

Até 7-1-94- Prazo final da Comissão Mista;
Até 22-1-94- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n' 391,
de 23 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a .emissão de
documentos fiscais e o arbitfameonto da receita mínima para
efeitos tnOutários, e dá outras providências.
De acordo com as indicações_ das lideranças, e nos termos

dos §§ 4• e S• do art. 2' da Resolução n' 1189-CN, fica assim .
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:

Presidente da República editou a Medida Provisória n9 392,

·de 23 de dezembro de 1993, que altera as Leis n• 8.031,
de 12 de abril de 1990, 8.177, de 1• de março de !991, e
8.249, de 24 de outubro de 1991, e dá outras providências.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos

dos§§ 4• e 5• do art. 2• da Resolução n• 1189-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir -parecer
sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB

Mansueto de Lavor
Rui Bacelar

Ronan Títo
Amir Lando

PFL
João Rocha

Guilherme Palmeira

PPR
Jarbas Passarinho

Louremberg Nunes Rocha

PSDBJutahy Magalhães

Mário Covas

PSB

SENADORES
Titulares

Suplentes

José Paulo Bisol

Wilson Martins
OnOfre Q-Uinan

Eduardo Suplicy

PT

PMDB
Gilberto Miranda
João Calmou
Lourival Baptista

DEPUTADOS
BLOCO

Dario Pereira

PPR
LevyDias

Moisés Abrão
José Richa

PMDB
PPR

iõiío França
Valmir Canipelo

José Maria Eymael

Fetter Júnior

PSDB

PTB
Jonas Pinheiro

Gonzâga Motta

Nelson Proença

PP
MeiraFilho

Paes Landim
Osório Adriano

Luiz Vianna Neto
Félix Mendonça

PSDB
Teótómo Vilela Filho

Suplentes

Titulares

PFL

José Anibal

Moroni To"rgan
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PSB
Álvaro Ribeiro

Luiz Pi_a.MJlino _

PCdoB
Haroldo Lima

Renildo Calheiros

De acordo com a ResoluÇ:ió~n, 1, de f989-cN; fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitaÇão áa ma:tériã: - Dia --'- 5-1-94 - DesignaÇão· da Comissão Mista;
Dia - 5-1-94 - Instalação da Comissão Mista;
Até 29-12 :.:_l'razo para recebimento de emendas.
Prazo para a Comissão Mista: emitir o parecer sobre a _
admissibilidade;
Até 8-1-94- Prazo nnal da Comissão Mista;
Até 23-1-94- Prazo no Congresso Nacional.

o SR- PKl>SIDENTE (Chagas Rodrigues) -

o~ Senhor

Presidente da República editou a Medida Provisória n~ 393,
de 27 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a fiscalizaÇão,
apuração e cobrança jy;dicial das contribuições e multas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. ·
De acordo com as indicações das lideranças, e nos tenitos
dos §§ 4• e 5• do art. 2• da Resolução n• 1189-CN, fica assim
constituída a Comis~ão Mista incumbida de emitir p~rece~
sobre a matéria:
Suplentes

Titulares.

PMDB
RuyBacelar
Márcio Lacerda

Onofre Qtiinan
Amir Lando

PFL
Lourival Baptista

Júlio Carilpos

-

~

PPR
Moisés

~t>râo

PSDB
Teotónio VIlela Filho

DirCeu Carneiro

PRN
Ney Mara~~ão

Aureo Mello

PDT
DEPUTADOS
Titulares

Osvaldo Bender
PSDB
Edmundo Galdino
PSD
Irani Baroosa

Paulo de Almeida
PPS
Sérgio Arouca

Cid Sabôia de Carvalho
Antônio Mariz

I'Fi.
·Elcio Álvares

PP~

Epitácio CafeteÚ'a

Augusto Carvalho

De acordo com à ResoluçãO n"' 't, de 1989-CN, fica esfabelecido o seguinte calendário pa_ra ~tramitação da matéria:
·
Dia- 5-1-94- Designação da Comissão Mista;
Dia---' 5-1:94-_: Instalaoção da Comissão Mista;
Até 2-1-94,t- Prazo para recebimento de emendas.

Guilherme Palmeira
Moisés Abrão

PSDB
José Richa

PP
Irapuan Costa Júnior

Meira

"PTB
Jonas Pinhieiro

~ilho

yalmir Campelo

DEPUTADOS
1tulares

Suplentes
BLOCO

Rubem Medina
Osório Adriano

Darcy Ribeiro
Carlos Kayath

PMDB
Germano RigOtto

Aloísio Vasconcelos

PPR
Franciso Domelles

PSDB

Roberto Elalestra.
~~ ~~ ~Saufo

João Faustino

Coelho

PV
Regina Gordilho

PPR
Munhoz da Rocha

Ronan Tito
José Fogaça

Átila Lins
Mauro Fecp.ry
Nilson Gibson

Paulo Mandarino

Suplentes~

PMDB

Sidney de Miguel

PMPB
Chico Amaral

SENADORES
Titulares

su....,ntes
BLOCO

Manuel CaStro
Vilmar Rocha

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Presidente da Rçpública editou a Medida Provisória n"'-394,
de 28 ·de dezembro de 1993, que altera o art. 5• da Lei n•
7.862, de 30 de outubro de 1989, que dispõe sobre a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4• e 5• do art. 2• da Resolução n• 1/89-CN, fiçi! asSim~
constituída.~ Comissão Mista incumbida de emitir parecer
-- -sobre a matéria:
-

~

Nelson W edekin

Magno Bacelar

Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 12-1-94 - Prazo final da Comissão Mista;
Até 27-1-94- Prazo no Congresso Nacional.

Beni V eras

SENADORES

Epitádo Cafeteira
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fiea estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia- 5-1-94- Designação da Comissão Mista;
Dia- 5-1-94- Instalação da Comissão Mista;
.
Até 3-1-94 --Prazo para recebimento de emendas.
, Prazo para a Comissão Mista emitir o pãrecer sobre a
admissibilidade;
Até 13-1-94- Prazo final da Comissão Mista;
Até 28-1-94- Prazo no Congresso Nacional.
O SR- PRESIDENTE (Chg.S Rodrigues) - Ó Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n9 395,
de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a prorrogação
do· teini.o fulal do prazo previsto no art. 1' da Lei n' 8.669,
de 30 de junho de 1993.
; ~
De acorP,o com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4• e 5• do art. 2' da Resolução n• 1189-CN, fica a~sim
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constituída a Coinissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
.
SENADORES
Titulares
Suplentes
PMDB
Ronan Tito
-Á.:Oir Lando
João Calmon
Wilson Martins

Odacir Soares
PPR

EpifáCiO Cafeteira

Affonso Camargo
PSDB

Jutahy Magalhães

Almir GJ!briel

DEPUTADOS

PMDB
PPR

José Fort1.matti

Suplentes
Carlos Kaya!h
Roberto Magalhães

Aloisio vascoõCeiOS --

PPR
Antônio Morimoto
PSDB
Edmundo Galdino
PP
Mário Chermont

Cai"Jos Virgílío- ·
Jaime Santana

PT

BLOCO

Toga Angerami

Aloísio Vasconcelos

Germano Rigotto

DEPUTADOS

Osvaldo Melo

José Carlos Aleluia
Nelson Marquezelli

Maurício Calixto
Carlos Kayath

Sérgio Machado

Germano Rigotto

Suplente~

Titulares

PT

PMDB

Nelson Wedekin

Magno Bacelar

PSDB

Eduardo Suplicy

José Linbares
PDT

Luiz Salomão

PDT

Fetter Júnior

José Paulo Biso!

Átila Lins
Samey Filho

Ney Maranhão

Aureo Mello

PSB

Titulares

Almir Gabriel

PRN

BLOCO

PFL
Lourival Baptista

PSDB
Jutahy Magalhães

Jaques Wagner

PRN
Zé Gomes <ja J3_ocha

Euç:lides Mello

De aeordo com a Resoluçãon' I, de 1989-CN, fica esfabelecido o seguinte calendáriO ·para a tramitação- da matéria:
Dia - 5-1-94 - Designação da Comissão Mista;
Dia- 5-1-94- Instalação da Comissão Mista;
Até 4-1-94- Prazo para recebimento de emendas.
Prazo para a COffiissãó Mista emitif o parece-r sobre a
admissibilidade;
Até 14-1-94 - Prazo final da Comissão Mista;
Até 29-1-Q4- Prazo no Congresso NacionaL

Càrlos Lupi

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisóríá 11°"397;
De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe: - de 29 de dezembro de 1993, que dispõe _sobre o exercício
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
das atribuições irisfitudonais da Advogac~?_-:Qeral d;,t União,
em .caráter emergencial e provi5:óriO, e dá outras providências.
Dia- 5-1-94- Designação da Comissão Mista;
_ De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
Dia- 5-1-94:- Instalação da Comissão Mista;
Até 4-1-94- Prazo para recebimento de emendas.
dos §§ 4• e 5• do art. 2' da Resolução n' 1189-CN. fica assim
Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a coftstituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
admissibilidade;
Até 14-1-94- Prazo final da Comissão Mista;
Até 29-1-94- Prazo no Congresso NacionaL
Suplentes
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Senhor Titulares
Presidente da República editou a Medida Provisória n~' 396,
PMDB
de 29 de dezembro de 1993, que altera dispositivos ·da Lei
Cid Sabóia de Carvalho
Aluízio Bez_erra_
n' 8_.694, de 12 de agosto de 1993.
MárCiO Lacerda'
GilbertO -Miánld·a
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4' e 5• do art. 2• da Resolução n' 1189-CN, fica assim
PFL
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer Francisco Rollemberg
Carlos Patrocínio
sobre a matéria:
PPR
Epitácio Cafeteira
Affonso Camargo
SENADORES
Suplentes
Titulares
PSDB
PMDB
Jutahy Magalhães
Almir Gabriel
Cid Sabóia de Carvalho
José Fogaça
Ruy
Bacelar
PP
Gilberto Amaral
PFL
Nelson Carneiro
Irapuan Costa Júnior
Francisco Rollemberg
João Rocha
PTB
PPR
AffonSo Cálnárgo
EPitácio Cafeteira
Jonas Pinheiro
Valrilir Carnpelo
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DEPUTADOS

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Titulares

Nelson Marquezelli
Arolde de Oliveira

Átila Lins
Carlos Kayath

Maurício Calixto
Carlos Kayath

PMDB
Germano Rigotto

PPR
Vitório Malta

Francisco Evangelista

Paulino Cícero

Helvécio Castelo

Sérgio Gaudenzi

Valdemar Costa Neto

Jones Santos Neves

Jandira Feghali

Miguel Arraes
Luiz Piauhylino
De acordo com a Resolução n' I, de !989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matérüi:
Dia- 5-1-94- D~signação da Comissão Mista;
Dia- 5-1-94- instalação da Comissão Mista;
Até 4-1-94- Prazo para recebimento de emendas.
Prazo para a Co~iSsãO Mista emitir o -pãrecer sobre a
admissibilidade;
Até 14-1-94- Prazo final da Coirúisão Mista;
Até 29-1-94- Prazo no Congresso Nacióriill
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - v ~enhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n" 398,
de 29 de dezembro de 1993, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento da Seguridade Soci_al da União crédito
extraordinária, para os fins qUe especifica, e dá_ou_tras provi_
dências._
_ _.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n' 1/89,CN, fica assim
constituída a Comissão M1sta incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
'

'•k

Paulo Almeida

Irani Barbosa

De acordo com a Resolução n?-1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte cal_endário para a tramitação da matéria:
Dia .:..:.s.J-94- Designação da Comissão Mista;
Dia- 5-1-94- Instalação da Comissão Mista;
Até 4kl-94- Prazo para recebimento de emendas.
Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admiss-ibílidade;
Até 14-1-94- P-~azo finardã Comissão Mista;
Até 29-1-94- P~:azo no Congresso Nacional.

----

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Senhor
Pr_esidente da República editou a Medida Provis_9ria n" 399~
de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e dá outras providências.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4' e 5' do art. 2' n' da Resolução n' 1/89-CN, fica
assim constituída a Comissão Mista incumf?ida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

SENADORRS
Suplentes

Titulares

PMDB

Suplentes
PMDB

Mansueto de Lavor
Antônio Mariz

Iran Saraiva
António Maris

PFL

César Dias
Onofre Quinan ·
PFL

Dario Pereira

Júlio CampOs

PPR

Odacir Soares
PPR

Affonso Camargo

Epitácio Cafeteira

Almir Gabriel

Jutahy Magalhães

PSDB

Alfonso Camargo
PSDB

PSB
José Paulo Biso!

Renildo CaJheiros
PSD

PSB

Jutahy Magalhães

Jayme Santana
PC do B

PL

Epitácio Cafeteira

José _Teles __
PSDB

PSDB

Carlos Patrocínio

Aloísio Vasconcelos
PPR

lbraim Abi-Ackel

Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy

José Carlos Aleluia
Nelson Marquezelli
PMDB

Aloísio Vasconcelos

Germano Rigoúo

Titulares

Suplentes
-BLOCO

BLOCO

Almir Gabriel
PRN

Áureo Mello
PT

Eduardo Suplicy
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PDT

Magno Bacelar

Nelson Wedekin
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DEPUTADOS

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Titulares

BLOCO
Maurício Calixto
Carlos Kayath

José Carlos Aleluia

Maurício Calixto
Carlos Kayath

PMDB
Aloísio Vasconcelos

Germano Rigotto

Osvaldo Bender

Vasco Furlan

Wilson Moreira

José Abrào

Avelino Costa
PSDB
Saulo Coelho
PRONA

PPS
Augusto Carvalho

Sérgio Arouca

Aloísio Vasconcelos
PPR

PSDB
José Aníbal

José Carlos Aleluia
Nelson Marqueze!li
PMDB

PPR
Roberto Balestra

Snp!entes

BLOCO
Nelson~ Marqueze!li

Germano Rigotto
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Regina Gordilho

PV

PP

Sydney de Miguel

Salatiel Carvalho

De-acordo com a Resolução n~ 1~ de 1989-CN~ rll:a estabelecido o seguinte .calendáiio para a tramitação da matéria-:

De a-cordo com a Resolução II"' 1~ de 1989-c:N ~ fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da m;t~:ria:
Dia - 5'1 '94 - Designação da Comissão Mista;
Dla - 3-1-94 - Instalação da Comissão Mista;
Até 4-1-94 - Prazo _para recebimento de emendas.

Dia - Yl-94 - Designação da Comissão Mista;
Dia -5-1-94- Instalação da Comissã6M;sta;
Ate 4-l-94 - Prazo para recebimento de emendas.
Prazo para a Comi.ssão Mista emitir o parecer sobre a

admissibiJidade;
Até 14-1-94-Prazo ímal da Comissão MlSta;
Até 29-1-94- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENIE (Chagas Roàngues)- O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n"' 400...
de 29 de dezembro de 1993, que altera a legislação do Imposto
sobre a Renda e Pro~i:ntos de Qualquer Natureza e dá outras
providências.
De acordo com as indicações das Lideranças., e nos termos

dos §§ 4•·e 5• do art. 2"-ll" da Resolução n• 1189-CN, fica
assim constituída a ConíiSsão Mista íncúmõia3 enii_tir pare-

de

cer sobre a matéri3:

--

José Linhares

Prazo para a Comissão Mlsta emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 14-1-94 - Prazo final da Comissão Mista;
Até 29-1-94 -Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n" 401~

de 29 de dezembro de 1993, que trata ile :iliquota do Imposto
sobre Operações de Crédito~ Câmbio e Seguro~ ou relativas
a Títulos e Va!ores Mob!liãrios (Atenção: a ementa nio saiu
no l)iário Oficiai)_

De.acordo com as indica_ções das Lidenm&a-5, e nos termos
dos §§ 4' e 5• do art. 2' da Resolução n• 1189-CN, fica 3SSim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir _parecer
sobre a matéria:

SENADORES
SENADORES
Titnlares

Suplentes

PMDB

PMDB
José Fogaça
AmirLando

Alfredo Campos

Ruy Bacelar
Divaldo -Suruagy

Dario 1'ereira

Carlos Patrocir.i.io

Ronan Tito

Affonso Camargo

Epitãeio -Caleteíra

Almír Gabriel

1utaby Magalhães

João França

José Paulo Biso!

Valmir Campe1o

Eduardo Supliey

PT

PTB

Jonas Pinheiro

Almir Gabriel
PSB

PP
MeiraFílho

Affonso Camargo
PSDB

PSDB
Jutaby Magalhães

Henrique Abneida
PPR

PPR
Epítácio Cafeteira

A1uíiio 'Bezerra
César Dias
PFL

PFL
Carlos Patrocínio

Suplentes

Titnlares
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DEPUTADOS

Titulares

DEPUTADOS
Suplentes

Maurício Calixtó
Carlos Kayath

BLOCO
José Carlos Aleluia
Nelson Marquezelli

Maurício Calixto
Carlos Kayath

Aloísio Vasconcelos

Germano Rigotto

José Carlos Aleluia
Nelson Marquezelli
PMDB

PMDB

Germano Rigotto

Suplentes

Titulares

BLOco··

Aloísio Vasconcelos
PPR

PPR

Luciá.OO-cas-tro

Roberto Campos
João Faustino

PSDB

José Abrão

José Aníbal

João Faustino

PDT
Luiz Salomão

Luciano de Castro

José Maria Eymael

PSDB

Miro Teixeira
PT

Jaques Wagner

Edésio Pc.tssos

Raimundo Lira

Carlos Patrocínio

PRN
Cleonâncio Fonseca

Euclydes Mello
PL

Jorres Santos Neves
De
acordo
com_a
Resolução
n"
1,
de
1989-CN,
fica estabeDe acordo com a Resolução n" I, de 1989-CN, fica estabe- .
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia -5-1-94- Designação da Comissão Mis_ta;
Dia ----=5-1-94- Designação _da _Co_m"lssão M~s_ta_;
Dia- 5-1-94-:- Instalação da Comissão Mista;
Dia- 5-1-94 :..._ ·Iilsfalação da Comissão Mista;
Até 4-1-94 -_P_r.aw para recebimento de eme~9as. Prazo
Até 4-1~94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a ComiSsão Mista emitir o parecer sobre a .admissibipara a Comissão Mista emitir -o parecer sobre a admissibi~
lidade,
!idade;
Até 14-1-94- Prazo final da Comissão Mista;
Até 14-1~94- Prazo final da Comissão Mista;
Até 29-1-94- Prazo no Congresso Nacional.
Até 29~1-94- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n? 403.
Presidente.da República editou a Medida ·Provisória no 402,
de 29 de dezembro de 1993, que altera a redação .do art.
de 29 de dezembro de 1993, que altera a legislação do Imposto 39 da Lei n• 4.491, de 21 de novembro de 1964, que "altera
sobre a Renda e Proventos de Qualquei-Natureza e dá outras disposições da Lei n" 3. 780, de 12 de julho de 1960 - Plano
providências.
de Reclassificação, relativas às séries de Classes de Impres~()-~ 1 _
Encadernador, Mestre e Técnico de Artes Gráficas e dá outras
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
providências".
dos §§ 4' e 5' do art. 2" da Resolução n' 1/89-CN, fica assim
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
dos §§ 49 e 59 do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fica assim
sobre a matéria:
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
SENADORES
SENADORES
Titulares
Suplentes
Titulares
Suplentes
PMDB
PMDB
Ronan Tito
José Fogaça
Mareio Lacerda
César Dias
Alfredo Campos
Amir Lando
Nabor Júnior
Wilson Martins
PFL
PFL
Elcio Alvares

PPR

Epitácio Cafeteira

PSDB

Jutahy Magalhães

PRN

Almir Gabriel
PP

Ney Maranhão

Aureo Mello

Affonso Camargo
PSDB

Almir Gabriel

J utahy Magalhães

Lourival Baptista
PPR

Affonso Camargo

Epitácio Cafeteira

João França

PDT
Magno Bacelar

Valdemar Costa Ne.to __

Nelson Wedekin

Meira Filho
PTB

Jonas Pinheiro

Valmir Campelo

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

Janeiro de 1994

DEPUTADOS

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

BLOCO
. _Ç_arJos_ Kayath
Roberto Magalhães

PMDB
Germano Rigotto

Antonio dos Santos
Eraldo Tinoco

-- - - ---

Germano Rigotto

Francisco Diógenes,

Paulo Mandarino

}abes -Ribeiro

Saulo Coelho

José Abrâo
PSD

PSB
LuiZ Piauhylino

Paulo Almeida

Renildo Galheiros

Sérgio Arouca

lrani Barbosa
PPS

PCdoB
Aroldo Lima

Basílio Villani
PSDB

PSDB

Miguel Arraes

Aloísio Vasconcelos

PPR

PPR

Sigmaringa Seixas

Arolde de Óliveira
Nelson Trad

PMDB
--

Aloísio Vasconcelos

Cunha Bueno

Suplentes

Titulares

BLOCO
Átila Lins
Sarney Filho

21

Augusto Carvalho

De acordo com a Resolução n"1, de 1989:CN fica estabelecido o seguinte calen_dáiio para a tramitaçãç,-:d~ matéria:Dia- 5-1-94~ Designação da Corilíosão }-'lista;
Dia- 5-1-94- Instalação da Comissão Mista;
Até 4-1-94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a ádmisSibilidade;
·
Até 14-1-94- Prazo final da Comissão Mista:~
Até 29-1-94- Prazo no Congresso Nacional.

. De acor~o com a Resolução n9 1, de 1989-CN, fica estabelecJdo .o segumte calendário para a tramitaÇão da matéria:
D1a- 5-1-94- Designação da Comissão Mista·
Dia -5~1-94- Instalação da Comissão Mista· '
. Ate 4-1-94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo
J?ara a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 14-1-94- Prazo final da Comissão Mista·
Até 29-1-94- Prazo no Congresso Nacional.'

O SR. PRESIDENTE (Chagàs Rodrigues) - O sérihor
Presidente da República editou a Medida Provisória n" 404,
de 29 de dezembro de 1993, que institui a Taxa de Fiscalização
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4• e 5• do art. 2• da Resolução n' 1/89-CN, fica assim .
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer··
sobre a matéria:

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)::- O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n" 405,
de 29 de dezembro de 1993, que dá nova redação ao art.
3• da Lei n' 8.689, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre
a eXtinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social- INAMPS.
.
----De acordo com as indicações das ~idera!lças, e nos termos_
dos ~~-:'1' e 5'do 0rt ..2' da Resolução noJ/89-CN, fica assim
constituída a Coinissão Mista incUmbida de emitir parecer
sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

SENADORES
Suplentes

Titulares

PMDB
Aa via no Melo
Wilson Martins

AmirLando
Nabor Júnior

José Fogaça
Gilberto Miranda

Dario Pereira

Lourival Baptista

PFL
Raimundç Lira

Affonso C amargo

Epitácio Cafeteir'ã

Almir Gabriel

Jutahy Magalhães

Almir Gabriel
PRN

Aureo Mello
PT

Eduardo Suplicy

Affónsci Camai-go
PSDB

PSBJosé Paulo Bisol

Dario Pereira
PPR

PSDB
Jutahy Magalhães

Mansueto de Lavor
AntôriiO Mariz
PFL

PPR
Epitácio Cafeteira

Suplentes
PMDB

Ney Maranhão
PDT

Magno Bacelar

Nelson Wedekin
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DEPUTADOS

DEPUTADOS
Suplentes

Suplentes

11tulares
BLOCO

BLOCO
Ronaldo Caiado

Sarney Fllho

Roberto Magalhães

Rodrigues Palma
PMDB

PMDB
_Fernando Diniz

Euler Ribeiro
Roberto Valadào

Zaire Rezende
PPR

PPR

PSDB

PSDB
Munhoz da Roeba

Sérgio Galdenzí

Clovis Assis

Antonio Faleiros

Maria Valadào

Paudemey Avelino

Çhafic Farhat

Heitor Franco

Efrain Morais
José Múcio Monteiro

Nelson Morro
José Carlos Aleluia

PV

PP
José Linhares

Mário Chermont

PDT

Sydney de Miguel
PRONA
Regina Uortlilho
De acordo com a Resolução n" 1,. de 1989-CN~ fica es~elecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia -5-1-94- Designação da Comissão Mista;
Dia-5-1-94-lnstalação da Comissl(oMísta;
Até 5-1-94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão "Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
·
·
Até 15-1-94 -·Prazo final da ComisSão Mista;
Até 30-1-94 - Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDEN1E (Cb'llf<IS Rodrigues)- O Senhor
Presidente da Repu'blica editou a Medida Provisória n• 406, ·
de 29 de dezembro de 1993, que altera a Lei w 8.383, de
30 de dezembro de 1991~ e dá outras providências.
De acordo .com as indicações
Lidel"3.Ilças, e nos termos
dos §§ 4• e .5• do art. 2• da Resolução n' 1189-CN, fica asSim
constitufaa a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
--

-aas

Mendonça Neto
Wilson Müller
De-acordo com a Resolução n"' 1~ de 1989-CN~ fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
L>ía - 5-1-94 - Des\guação da Conússão Mista;
Dia- 5-1'94- Instalação da Conússão Mista;
AtéS-1-94..:.1';azo para recehímento de emendas. Prazo

-para a Comissão ~ emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 15-1-94- Prazo final da Comissão-u!Sta;
Até 30-1-!14 ~.P.razo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDEN1E (Ch'llf<IS Rodrigues) - O .Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n" 407
de 30 de dezembro de 1993, que altera a legislação do imposto
-sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
Deacorilorom as indicações das lideranças, e nos texmas dos
§§ 4• e .s• .do art. Z' da Resclnçio n• 1189-CN, .fica assim
con:stih,fda a conrissi<> mista jncnmDida de emÍtir parecer sobre a
maléria:

Suplentes

Titulares

PMDB

SENADORES
'fitulafts

Suplentes

PMDB
Aluízio Bezerra
Mansueto de Lavor

Ganôaldi AI ves Filho
Antonio Mariz

Garibaldi Alves FilhoJosé Fogaça
Hemique Almeida

GUilbenne Palmeira
PPR

Epitácio Cafeteõ:a

Affonso Camal:go

PFL

PSDB
Henrique Almeida

Odacir Soares
PPR

Jutahy Magalhães
José Paulo Biso!

Affonso Camargo

Epitácio Cafeteira

Almir Gabriel

PSB
Edumlo Suplicy

PSDB

.

Ahnii Gabriel

Jutahy Magalhães
PP

DEPUTADOS

MeiraFilho

lrapuan Costa Júnior
PTB
Jonas Pinheiro

Valmir Campelo

Titulares

Suplentes
BLOCO

José Carlos Aleluia
Nelson MOiro

Rodrigues Palma
Mamício Calixto
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PMDB

Germano Rigoto

Aloísio V a.sconcelos
PPR

Samir Tannus

Francisco Diógenes
PSDB

José Aníbal
José Dirceu

José Abri!o

PT
Jaques Wagner

PRN
TonyGe!

Elísio Curvo

De acordo com a Resolução D I. de 1989~CN, fica
tabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
0

es~

Dia 5/1/94- designação da comissão mista;
Dia 5/1/94- instalação da comissão mista;
Até S/1194 ~ prazo para recebimento de emendas.
Prazo para a ComiSsão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 15/1194 - prazo fmal d8.-Comissão Mista;
At 30/1194 - prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ A Presidênciã. recebeu _do Banco Central do _Brasil os Ofício$_ nrf; S/3
a S/17, de 1994 (n• 3.682 a _3.697/93, na origem/, encaminhando, nos termos da Resolução n" 36, de_19_92, do Senado
Federal,_ solicitações para que as Prefdtur~ Mu~~cipais de
Sapopema (PR), Alto Piquiii (PR), Quatro Pontes (PR), Ubiratã (PR), Alvorada do Sul (PR), Japurá (PR), São_ Paulo
das Missões (RS), Rio !'regro (PR), Uniflor (PR), Cafelândia
(PR), Enéas Marques (PR), Lupionópolis (PR), Tamboara
(PR), Arroio dos Ratos (RS) e o Instituto .de Tecnologia
do Paraná- TECPAR, possam contratar operaÇões de_crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDEN'[E (Chagas Rodrigues) - A Presidência recebeu a Mensagem o' 18, de 1994 (n" 2/94, na origem),
de 3 do corrente, pela qual o Senhor Presidente_ d? _República,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, solicita autorização para que a União, através da Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A. - EMBRAER, possa contratar operação
de crédito externo no valor de cento e setenta e dois milhões
de dólares norte-americanos, para os fins que· especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
---- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,- A: Presi'
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, os Ofícios n~
3.698 e 3.686/94, de 29 de dezembro último, encaminhando
a complementação dos documentos nec~essárlo.s à instrução
dos Ofícios n'' S/89 e S/152, de 1993.
Os expedientes serão despachados à Comissão de Assuntos Económicos para serem anexados aos processados das
matédas em rcfer~ncia.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco __ Antonio Mariz __ César Dias __ Ep"itacio
Cafeteira _ f'rancisco Rollemberg _ Ruy _Bacelar _ Wils.on

Marti,..0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues5--, Há oradores_
inscritos.
_
---- _
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
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O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o ><guintc discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores. dt;:sejo,
em rápidas considerações, solicitar à Mesa que ~eja transcrita
nos Anais da Casa matéria puhlicada no jornal Folha de S.
Paulo, edição do dia de Natal, 25 de dczemhro de 1(.)(.)3.
A matéria, Sr. Presidente, a meu ver, é por si só muito
elucidativa. Reporta-se à questão da fome. hoje objeto de
cãmpanha promovida por Herbert José de Souza, o conhecido
e estimado Betinho, com apoio do Governo Federal mediante
atüação do Co_nselho Nacional de Segurança Alimentar.
Realmente, a fome no Brasil é uma questão aguda, agravada pelo aumento da população e sobretudo pela veloz transformação de uma sociedade inicialmente rural e agrícola em·
uma sociedade urbana e industrial.
Ninguém pode desconhecer- as estatísticas demonstra~
-'-que o Brasil, ao ver crescer, de um lado, _o seu PIB. vtu
aumentarem, de outro lado~ as desigualdades sociais, que significam aumento da pobreza e conseqüentemente_da fome.
Sr. Presidente, a matéria expressa, de forma sintética,
depoimento de seis figuras eminentes da sociedade brasileira,
que atuam em diferentes campos de ativid_ad~, como: o ex-rv_linístro Luiz Carlos Bresser Pereira, empresário; Eduardo G1a~
mletti da Fonseca, Professor Universitáiio; Emeison Kapaz,
líder de uma organização empresarial; Pedro de Cimargo,
Presidente da Sociedade Rural Brasileira; Jair Meneguelli,
Presidente Nacional da CUT; e o Economista Edward Amadeo.
A conclusão a que chega a matéria é que a fom,e é realmente uma questão grave e somente será eficazmente combatida se melhorarmos o perfil da população, ou seja, se investirmos em educação.
Aliás, ccria feita ouvi uma frase muito bo3 da economista
Anna Maria Peliano, do IPEA: "A educação é ainda o melhor
alimento". A meu ver, essa afirmativa sintetiza muito b.em
o que penso a re_speito do ~ssunto: O quadro da ~i~ ri~ precisa
ser minorado. E necessário que se tomem provtdenctas, porque um País eminentemente agrícola não pode conviver com
formas tão dramáticas de fome e de subnutrição.
No entanto, se de um lado reconhecemos que a fome
precisa ser combatida com medidas- quem sabe- emergenciais, assistenciais, nãq podemos deixar de reconhecer que
precisamos investir em políticas de médio e longo prazos,
que poderão tirar o Brasil dessas di~culdades. N~o há out_r?
remédio, Sr. Presidente, a nâo"set a tmplementaçao de pohttcas que gerem empregos; estas pressupõem a educaçã.J ~ a
habilitação do cidadão brasileiro não somente para a prática
da democracia, mas .também para que, manipulando códigos
mínimos. possa exercitar uma atividade laboral que lhe permita ocupar função na sociedade. O emprego contribui não
somente para a vida do cidadão em sua família, mas também
para sua realização pessoal e social._
-__Sem querer alongar-me em considerações, Sr. Presidente,
vou ler alguns depoimentos dados nesse simpósio sobre a
questão da fome. Todas essas manifestações redundaram em
defesa de política educacional consistente e articulada para
o nosso País.
Vejamos, por exemplo. o que diz o Professor Eduardo
Gfànnetti:
_·· -·- •·Há urgência na criação de mecanismos que permiÚJ.m transferir renda para a população mais jovem ..
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Ela precisa desesperadamente de mais saúde e de mais
educação. Toda a tentativa de colaboração espontânea
da sociedade, se preocupada com a pobreza do Brasil,
terá que ter como alvo esses 45% -de crianr"'" com
ntenos de 14 anos.
A fome é um dos_ aspectos de privação material
que também inclui a mortalidade infantil, a inexistência
de habitação adequada, de saneamento básico; a- fã.Ita
de escolas e de condições_ para se alfa}:)etizar." _
E diz, conclUindo:
"Em países demograficamente estáveis, crianças
e adolescentes até 17 anos representam um quãrto da
população. No Brasil, entretanto, essa faixa etária so-ma 42% dos brasileiros."
E encerra, o Professor da FEA - USP:
"Um jovem de famtlia rica recebe quatro vezes
mais subsídios para sua educação do que o jovem de
família pobre."
Mediante essas palavras, vemos que se questiona a questão educacional.
__
___
O qlie diz Meneguelli, Presidente Nacional da CTTT. em
outra linha de raciocínio?
O Presidente Nacional da -CUT, depois de falar foi)bre
a persistência e o crescimentO -da miSéria e da fome/acrescenta:
"Não temos um sistema educacional, cada vez que
chega uma máquina moderna numa fábrica. ninguém
sabe mexer com ela."
A sua constatação e-de que não é possível fazer uma
revolução que transforme o perfil da população brasileira sem
que se invista em educação.
Emerson Kapaz, no mesmo debate publicado pela Folha,
depois de apontar um certo abandono de ênfase à agricultura
no Brasil. diz:
"Mais grave ainda é o fato de "no modelo de
desenvolvimêittô não terjnôs conseguido priorizar a
questão educacional, que é a base da recuperação da
cidadania.''
Acrescenta a matéria:
"Kapaz propõe que as empresa§ participem da
educação e lembra a propõsta pela qual cada uma delas
poderia adotar uma escola pública, _cuja gestão seria
confiada a uma fundação que a própria empresa administraria, financiando-a com urna parcela dos impostos
que deveria recolher."
Na mesma direção, Sr. Presidente, é a manifestação do
ex-Ministro üa Fazenda, professor Luiz Carlos BresSer Pe~-

.

.

.

"Para Luiz Carlos Bresser Pereira, -o problenla
da fome só pode ser resolvido com a melhor distribuição
da renda. Isso será possível caso, de maneira paralela,
o Estado invista mais em educação-, institua um mecanismo que garanta uma renda mínima pãra cada cidadão, promova a reforma agrária e o planejamento familiar."
Sr. Presidente, poderia acrescentar a(J.llf"its palavras db
economista Edward Amadeo e do Presidente da Sociedade
Rural Brasileira, Pedro de Camargo Neto. NessêS depoimentos, vemos de forma muito clara que a questão educacional
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brasileira é fundamental para que se resolva a questão da
fome; o-u seja, na hora em que investimos em educação, estaremos fazendo uma revolução bem mais profunda do que ~
possa imaginar, porque ela náo somente vai assegurar mais;
!cidadania, como também vai garantir condições mínimas indis·.
pensáveis para que tenhamos ·um País mais desenvolvido e
sobretudo menos injusto.
' Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço uma referência às
palavras do economista Edward Amad ·
"1) o Brasil é talvez o País,qu\ mais cresceu no
século XX; a fome é, portanto, o pr:..;rl).;to da má distribuição das riquezas g6i'adas;
2) Auinent<:!f a__ competitividade do :P\lís no plano
internacional é a úÍlica mageira de g_er~ ... \.mpregos e
diminuir no futuro a pobreza;
3) Isso apenas será possível se o hstado ipr competente ao qualif~car a população com um bo~ nível de
educação.
O quadro educacional - disse ele, e e~ insisto,
ao concluir, na citação de ~dward AmadeO( porque
ele diz coisas muito consistentes e chega a co~lusões
muito acertadas- é comparativamente péssimo.' .ç.ntre
cinco países latino-americanos que· ele cotejou- (àlérn
do_ Brasil, Uruguai, Costa Rica, Venezuela e Colônl~·
bia), o Brasil é aquele_ em que os 25%- da população
mais pobre possui ~menor parcela da riqueza nacional
e é também- a que disPõe de menor parcela de educação.

Um paradoxo: o Brasil investe em educação o
equivalente ao que é investido por oUtros países com
a mesma renda per capita. Mas se trata de um -investimento distorcido: 40% das verbas se destinam aos 3%
das pessoas que cursam a universidade. A educação
tende então a reproduzir e a amplifica"r a desigualdade
social.

O professor da PUC do Rio de Janeiro propõe,
então, que o Estado tenb~ um poder de intervenção
maior para operar a redistribuição de renda. Isso só
~ J>o~síVel ~e ele for ético ~ arr~~cadar mais impostos."
Enfim, Sr. Presidente, por todos os depoimentos, chegamos à conclusão óbvia de que, como disse a economista Anna
Maria Peliano, ••a educação ainda é o melhor alimento", E
para superarmos as dificuldades que vive o País é necessário
darmos cada vez mais à educação as prioridades que ela merece.
E a p~oridade para a educação não pode ser uma prioridade retónca, não pode ser uma prioridade verbal, ela terá
que ser uma prioridade convertida em ações, ou seja, em
políticas consistentes, articuladas, dispondo de recursos, para
que essa questão seja efetivamente tratada e adequadamente
vencida.
Concluo as minhas palavras, Sr. Presidente, solicitando
a V. EX~" que, ouvido o Plenário, faça transcrever nos Anais
da. Casa a matéria contida no jomall Folha de S. Paulo, de
-25 de dez~mbro, como uma contribJição ao debate que se
fere n_o PaiS .s~bre ~s ~uestões s~ciai~. nomeadamente essas
questoes socxats mais hgadas à_ ehmin~ção da pobreza e por
que não dizer, da miséria.
'
Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MARCO MAC!EL EM SEU DISCURSO: -- FOME SÓ ACABA COM RIQUEZA REDISTRIBUÍDA
Debate na Folha propõe soluções para aumentar a renda
dos mais pobres e democratizar acesso à comida

João Batista Natali
Da Reportagem Local
Quem passa fome é porque não tem dinheiro para comprar comida. Esse pressuposto trivial levo_u -no último dia 9
os seis participantes do debate. "O Brasil que passa fome''.
promovido no auditório da Folha, a_ analisarem de forma crítica as causas das desigualdades económicas e a proporem alternativaS capazes de acabar com a indigência;
Diante dO--perfil biográfico diversiffcado dos de batedores,
é óbvio Que as propostas não foram coincidentes. Elas representam, de qualquer modo, um rico leque de diagnósticos
·
e soluções.
Uma das concordâncias: o EstadO é incompetente e cum·
pre mal sua tarefa de redistribuição da renda nacional. Com
isso, deixa de instrumentalizar os mais pobres. Eles entram
com menor qualificação no mercado de trabalho, onde a oferta
de empregos é bt:m menor que a demanda. _A remun~ração
dessa mão-de·obra é conseqüentemente mais-baíXã e_ é el!l
que sofre com os efeitos da nutrição insufide-rite.
A questão se agrava ainpa mais diante de um_outro dado:
os do mi cHios indigentes são aqueles que-agrupam uma parcela
quase majoritária de criançaS e adolescentes. Se nada for feito,
de maneira rápida e radical, o País entrará no século 21 com
o acirramento do atual quadro de desiguã.ldades __sociais.
Participaiám áo debate o economista Luiz Carlos Bresser
Pereira, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP)
e Ministro da Fazenda no Governo Sarney; Eduardo Giannetti
da Fonseca, Professor da Faculdade de Eaonomia e Administração (FEA) da USP; Jair Menegucl!i, Presidente da Central
Unica dos Trabalhadores (CUT); Emerson Kapaz, empresário
e Coordenador-Geral do PNBE (Pensamento Nacional das
Bases EmpresariaiS); Pedro Camargo Neto, presidente da Sociedade Rural Brasileira e Edward Amadeo, economista e
professor da PUC do Rio de Janeiro.
BRESSERQUER RENDA MÍNIMA
Da Reportagem Local
Para Luiz Carlos Bresser Pereira, o problema da fome
só pode ser resolvido com a melhor distribuição da renda.
Isso será possível caso, de maneira paralela, o Estado invista
mais em educação, institua um mecanismo que g<i.rania uma
renda mínima para cada cidadão, promova a reforma agrária
e o planejamento familiar.
A fome, diz _ele, possui teoricamente duas e_xplicaçó_es:
ou o País não produz o suficiente para alimentar sua população, ou então a produção é suficiente, mas é mal distribuída.
A segunda alternativa é_ a corre_ta~ _aqueles que têm renda
suficiente se alimentam bem, e aquele~ que têm renda insuficiente deixam de se alimentar.
Há duas maneiras para explicar as desigualdades de renda
na população, diz Bresser Pereira. A primei~a consistç $1
diagnosticar que o capitalismo não foi caPaz de- prover empregos ]:>ara tódOs. A o ferra de mão-de-obra é então maior que
a demanda. A seg~nda explicação está no fato de haver uma
"desigualdade profunda" entre os salários. oferecidos pelo
mercado 1 na medid~ em que a mão-de-obra é então maior
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que a demanda. A seg!Jnc!a explicação está no fato de hayçr
uma "desigUaldade profunda" entre os salários oferecidos pC:lo
meicado. na medida em que a mão-çle-obra não especializada
é mais abundante que a oferta de empregos que possa absorvê-la. Assim, a renda desigual se deve à desigualdade entre
assalariados.
"Os miseráveis, os que pasSaf!l fome, não têm poder
político", afirma o economista. É preciso repensar o modelo
de desenvolvimento. Isso não ocorrerá nem com a reintrodução do modelo nacional desenvolvimentista (que s6 beneficiou a indústria). nem com o modelo corporativista (que beneficie grupns profissiOnais -csj:>ecíficos). nem taempoucn com
o modelo neo-liberal, (que não protege em aparência- ninguém, mas que acaba protegendo os mais ricos).
.. Os miseráveis que passam fome
não têm poder de pressão política"

NÃO HÁ PROJETO, DIZ CAMARGO
Da Reportagem local
- Pedro de Carnargo Neto afirma que o crescimento da
fome está ligado à ausência de um projeto nacional. "O Brasil
está há anos completamente perdido, correndo atrás do rabo,
em cima do problema da inflação ...
Mesmo quando existia um projeto e as políticas públicas
se mobilizavam em torno dele. tratava-se basicamente de uma
"valorização do urbano, em detrimento do rural". A política
de substituiçclo das importações privilegiava a indústria, de
modo que o desenvolvimento virou sinónimo de industrialização.
Enquanto a indústria crescia, afirma, ela tinha a capacidade de absorver a mão-de-obra do campo. Com a estagnação
industrial, no entanto,_aqueles que não tinham mais condições
de. obter empregos na agricultm:a acabaram batendo às portas
de um mercado de trabalho urbano que não estava mais preparado para acolhê-los. A cons~qüência lógica é o aumento
da miséria urbana, que tem na fome seu maior subproduto.
Mesmo depois de exaurido, o modelo da substituiçªQ
das importações continuou vigorando com a at ual política
tributária, diz o presidente da Sociedade Rural Brasileirª'.
Os impostÇ>s protegem a produção industrial, que é urbana.
Mas, ao mesmo tempo, prejudicam a produção agrícola, que
é rural. Os produtos agrícolas concorrem ·'com taxa negativa"
com se_us similares estrangeiros, subsidiados pelos países f(e
origem.
Com isso, criam-se dois "ambi~ntes económicos distintos.,. A cidade é protegida e o campo não. Este último passa
então a_ s_er objeto de um desassentamento. Camargo Neto
afirma que, em lugar das desapropriações, as políticas públicas
públicas deveriam se direcionar para evitar esse desass~p.
tamento.
"Imposto protege a indústria em
detrimento da produção rural"

GIANNETTI DESTACA JUVENTUDE
Da Reportagem Loca!
Q- _ecoi:icimista Edua~dÕ Giannetti -da Fonseca parte de
uma constatação que ele próprio e outros de batedores consideram ''assUstadora": os 28% de domicílios com menor rem~~
da população concentraram 45% de todas as crianças até !i4
anos._ ''Isso vai projetar o quadro de privação material agl(_@.
na sociedade brasileira para o próximo século", afirma.
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Há, então, urgência na criação de meCa"riismos que permitam transferir renda para essa populaÇãO mais jovem. Ela
precisa "'desesperadamente" de mais saúde e de mais educação. "Toda tentativa de colaboração espontânea da sociedade,
se preocupada com a pobreza no Brasil, terá que ter como
alvo essc_s45% de crianças com menos de 14 anos."
A fome, diz Giannetti, é um dos .aspectos da privação

material, que tambérr:t in-cfui a mortalidade infantil a inexistência de habitação adequada e de saneamentO básico, a falta
de escolas e de condições para se alfabetizar.
1

Entre as causas desse quadro Qe privaÇões materiais, ele
.
'distingue aquelas que são conjunturais (o desemprego, a inflá/;ão, as desigualdades regionais) daquelas que são estruturais.
Í::ntre essas últimas, ele aponta o peso preponderante da população de menor idade na pirâmide etária brasileira. Em países
demograficamente estáveis, diz ele, crianças e adolescentes
até 17 anos representam um quarto da população. No Brasil,
entretanto, essa faixa etária soma 42% dos brasileiros. Ê sobre
essa parcela que a pobreza e a fome têm maior incidência.
O professor da FEA-USP ainda destaca a irracionalidade dos
gastos públicos.- "Um jovem de família rica recebe quatro
vezes mais subsídios para a sua educação que um jovem de
famüia pobre".
"45% das crianças e adolescentes estão
nos 28% dos lares maJs pobres"

MENEGUELLI ATACA AS ELITE-S
Da Repo-rtagem Local
O presidente nacional da CUT, Jair Meneguelli, diz que
a persistência ou o crescimento da miséria e da fome "não
acontecem porque Deus não olhou para este país, mas sim
porque· neste país a elite fracassou". Ela instrumentalizou
o Estado e com isso perimitiu que os riiodelos de crescimento
e planos- econômicos beneficiassem basicamente uma minoria
de 20% ou "no máxinlo 30% da população".
.
Ele atribui a esse fracasso-a a:usêncià de capacitação tecnológica para que-u Brasil enfrente·o mundo da competitividade.
''Não temos um sistema educacional, cada vez que chega uma
máquina moderna numa fábrica ning-uém sãOe mexer- comela", diz ele.
Com a estagnação, econômica, deixa também de existir
qualquer mobilidade social. ''Hoje. uma criança de favela
vai ser um adulto de favela, um velho de favela vai morrer
na favela'', afirma. Se mudanças não ocotreFerif;""uos miseráveis, que hoje são 32 m'ilhões, serâ"o -6o milhões dentro de
20 ou 30 anos", disse.
Meneguelli fez duras críticas ao Plano de combate à inflação do Ministério da Fazenda, que a seu ve_r produz maior
pobreza e beneficia os privilegiados. "COm a URV, teremos
um reajuste dos preços pelo pico e um reajuste dos salários
pela média~ E mais uma vez precisaremos ir à JuSÜça".
A reforma fiscal, que seria em tese um instrumento de
redistribuição de renda, "é hoje, em verdade, l:l_TI?- aumento
dos impostos'', sem -que isso implique na maior~ari'écadação
do Estado. Def(!~de!l_tarnbém f! reforma agrária, ''porque
nunca se assiStiu neste -país tamaaha concentração Qe terras''.
Para Meneguelli, a campanha contra a fome é um chamamento
·
à sociedade para que atue junto com o governo.
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HQs miseráveis serão 60 milhões
se o quaaro ficar como está hoje"

KAPAZ INSISTE NA EDUCAÇÃO
Da Reportagem Local
O empresário Emerson Kapaz vê a m1sena e a Iome
como o resultado de um modelo de desenvolvimento e de
distribuição de renda "altamente perverso", não apenas por
ter sido concentrador. feito para as elites, mas também porque
descartou considerações relativas à qualidade de vida.
.
"Temo$ hoje um PIB de US$450 bilhõe$ voltado para
20 a 30 milhões de consumidores, enquanto os 120 milhões
de brasileiros_ restantes foram postos na marginalidade'!. constata.
O crescimento ocorrido nesse quadro gerou uma fórmula
"autofágica,_ com à mi~éria incorporada ao cotidiano brasileirQ". De um lado, os ~9% a80% dos b.r::asileiros que sobrevivem
cõffiinenos de _um salário mínimo e meio. De outro; as elites
que se protegem com grades, seguranças armados e carros
blindados. "Temos infelizmente, na história do Brasil. uma
elite que não está à_ altura dos desafios que se tem pela frente,
uma elite que se apoderou de um Estado cada vez mais fraco
e se serviu dele para seu próprio enriqu-ecimeritO~"'": afirma.
A agricultura foi deixada em segundo plano e com isso
os alimentos não são comercializados a preços menores. Mais
grave ainda, prossegue, é o fato dç "no m.odelo de desenvolvimento não temos conseguido priorizar a questão educacio~
nal, que é a base da recuperação da cidadania". Kapaz porpõe
que as empresas participem da educação e lembra a proposta
pela qual ~da uma delas poderia adotar uma escola pública,
cuja gestão seria confiada a uma fundação que a própria empresa administraria, financiando-se com uma parcela dos impostos que deveria recolher. Paralelamente, a inflação ''se
tornou uma máquina produtora de miséria"

"0 PIB de US$450 bilhões está voltado para as minorias"
AMADEO QUER MAIS IMPOSTO
Da Reportagem Local
O economista Edward Amadeo parte 'das seguintes premissas: 1) o Brasil é talvez o país que mais cresceu no século
20; a fome é portanto o produto na má distribuição das riquezas geradas;_ 2) auq~ent.élr a competitividade do país no plano
internaciona~ é a única maneira de gerar empregos e diminuir
no futuro a obreza; 3) isso apenas será possível se o Estado
for compete te ao qualificar a população com um bom nível
de educação.
O quadro educacional, disse ele, é comparativamente
péSSirrlb. Entre cinco países latino-americanos_ que -ele CõfejOu
(além do Brasil, Q Uruguai, Có-sta Rica, Venezuela e Colômbia), o Brasil é aquele em que os 25% da população mais
pobre possui a menor parcela da riqueza naCional e é também
a que dispõe da menor parcela de educação.
Um paradoxo: o Brasil inve$te em educação o equivalente
ao que é investido por outros países com a mesma renda
per capita. Mas se trata de um investimento distorcido: 40%
das verbas se destinam aos 3% das pessoas ·que cursam· a
universidade. A educaç~o tende então a reproduzir e amplificar a desigualdade social.
O professor da PUC do Rio de Janeiro propõe, então,
que o Estado tenha um poder de intervenção maior para
operar a redistrib':!iÇãC? qe renda. Isso -~~ é possível se ele
for ético e arrecadar mais impostos. O teto de 25% para
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A prevalência das rodovias no Brasil consolidou-se numa
época .em que a distância média de transporte era muito inferiOT à atual e os preços inteinacioTiiis do petróleo tinham
pequena expressão. Os chamados ~'-Choque do petróleo" ocorridos .em 1973 .e"J9'79-_,_ea expansão das fronteiras produtivas alteraram.Profundamente C5Sa$ .condicionantes mas não
ensejaram, como se impunba. maior particliJação das ferrovias
e hidrovias na distribuiçâo do movimento de cargas no País.
"'Estado deve ser ético e estar aparelhado para favorecer pobres"
A elevada quantidade de cargas transportadas por camí·
nbões
cm rodovias. ~vada _pela faJta de invesfimeiltos na
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo
eletrificação das fenovias, exigiu a concessão de subsídios
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
intensivos à produção de óleo dieseL Em decorrência - já
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB -AM. Pronunque o pro.cesso de refmo impõe a .Produ:Ção de outros derivados
cia o segUinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"' e Srs. SenadO:
para a obtenção do diesel-, convivemos hoje evw o paradoxo
res, a construção de um país avaru;ado, em que prevaleçam
de dispormos de gasolina abudante e cara, e de óleo diesel
o dinamismo da economia e a justiça social~ dem:mda infra-esescasso e subSidiado, em flagrante prejuízo económico .e. sociaL
trutura de transportes suficiente e _eficaz.. Os transportes anteA modalidade rodoviáriã opera ab<am;;,•nte56,5% de tocedem a cadeia produtiva, mc"imentando insumos e_matérias-do o transporte nacional de C3I'_g"...s; as ferrovias responsabiprimas; e igualmente a Sucedem~ distnD.ulndo os produtos
lizam-se por 22,.5% .e as hidrol'Üis- na nave_gação interior,
aos -centros de consumo. Lamentavelmente~ .contudo, as difina cabotagem .e no transporte maiíiimo de longo .curso culdades .que inibem o desenvolvimento do País têm sido ampor 17% do movimento éai_'glleiro. A excessiva predominância
plamente agravadas pelo sucateamento de nossa já escassa
das rodovlas no Brasil toma--se mais .evidente .em cotejo com
infra-estrutura destinada à movimentação de passageiros e
os dados de países de .economia desenvolvida e de dimensão
argas.
territorial semelhante à brasileira.
No t:ampo institucional, uma das .causas desse quadro
Os Estados Unidos da América, por exemplo, a despeito
de desinvestimento está, seguramente, no _perfil da Ordem
de disporem de malha rodoviária pavimentada quase quarenta
Económica inscrito na Constituição de 8&. A presen-ça do
vezes mais .extensa que a nossa, transportam nas estradas
Estado na. economia: amaa. extravassa de muito a -eoncfi&ão
quantidade de carga .<!PCDas quatro vezes superio_r _#t movimenque lhe cabe como agente normativo e re_gu1aàor da atividade
tada no Brasil. lá, muito ao contrário ào que ocorre agui,
econômica, no exercício das funções .de fistãliza_çâo~ incentiVo
.as ferrovias transportam mais ca.r_:g:as que as rodovias. O mese planejamento. Ao reservar ao Estado alguns monopólios
mo acontece na Rússia", na China ou no ·Canadá.
Sr. Presidente • .srs.. Senadores. o tráfego rodoviário _exe ao impor condições~ ainda pendentes de regulamentação
legal, para a concessão ou permissão de servj_ços públicos
.cessivo -constitui uma das principais causas- da prn:ariedade
à fuíciatlva privada~ a Const1triiçã.o obstou o concurso de capiem que se encontram as estradas brasileiras; e dos danos
tais imprescindíveis à promoção do desenvolvimento nacioná.l.
daí decorrentes. Os caminhões carre_gados desgastam os pavimentos, desperdiçam petróleo~ pol~_ o meio ambiente e
De outra _parte~ .as excessivas restrições ao Ingresso do
-expõem os motoristas a riscOs .cada vez maiores de acidentes .
.capital estrangeiro também têm ampliado as nossas limita_ções4
:Mas. Sr. Senadores~ as :mazelas e o péssimo -estado da·
Tais conceitos_, por .extemporâneos, não podem mais prevanossa rede rodoviária deve-se ao irracional sistema estatizante
lecer numa época em que o ambiente _económico mundial
lmposto pela atua! Constituição da República.
busca privilegiar a lntcràependência e a consolidação de merNão obstante o esforço que vem sendo despendido pelo
-eados comuns. OBrasil~ hoje, quando já não dispõe de meios
Ministro dos Transportes, ·Ãlherto GoJdmann, no sentido de
sequer para manter sua inlra-estrutura irtstãlada, não pode
prescindir de recursos que, afinal~ são intensamente dispu- reverter ·o dramático .quadro em que .se encontram as nossas
IOdoVías, muito, resta a fazer.
tados em todo o mundo e por todas as nas;ões.
Do total da malha rodoviária federal de 50.000km, cerca
No que toca ao fuianciamento dos investimentos nécessários ao Setor de Transportes, a Consfituição Federal, ao .de 15.000km acham-se em péssimo e mau estados de conservação, sendo que 9.500km são considerados em estado reguvedar a vinculação dos tributos arrecadados -como ocorria
lar.
com o Imposto Unico sobre CombustíveisUguidos e Gasosos~
Ora~ Srs. Senadores, essa situação acarreta um acréscimo
por exemplo -impôs à Administra_ção Pública permanente
exercício de .criatividade com _\dstas à obtenção de r~os. do número de .acidentes .que chega a 50%, tanto assim gue
As ações de governo., contudo_, não têm ainda buscado -·· no curso do .ano passado ocorreram 60 mil Sinistros, provocando 37 mil feridos e a morte ae 5 .mil pessoas.
como deveriam --a descentralizal;ão da gestão para Estados
-eMunicíj>ios e, sobretudo, a maior responsã.bilização da iniciaConsiderando-se apenas os danos materiais e os _gastos
tiva prlvada~ como alternativas ao modelo centralista prevale- hospitalares_,. tais acidentes _.custaram ao País cerca de 80 micente até 1988.
· lliões de dólares .anuais.
São questões gue, por certo, merecerão atento debate
A situação no-corrente ano piorou, o qU3dro que se avizina reViSão constitUCiorial. No entanto, as causas verdadeinha seria sombrio.• pois nenhuma medida concreta fosse hoje
rnmente determinantes das dificuldades gue oprimem o Setor
adot~da pelo Sr. Ministro dos Transportes. Felizmente, S.
não se situam na área institucional, mas em a_ções ou omissõeS- · Ex~ foi sensível ao -problema .e já determinou a reparação
-algumas históricas- de.Planejamento estratégico. A excesde milhares de quilómetros de estradas no território nacional.
siva partiCipação da modalidade rodoviária em nossa matriz
Ações concretas e efetivas visândo à redução d~~ açide:nde transportes é um dos equívocos que resultam em despertes e a restauração. da malha rodoviária já partifam do Minisd~.
.
dícios .expressivos.
a

oob~nça

do Imposto de Renda é por ele qualificada de
na medida em que nos países .centrais esse
teta é bem mais elevado. Não se trata, porém~ da única distorção. Nos países inàustiia1izados europeus~ o iniposto dire_to
(como o JR) pesa mais no orçãmento que o imposto Indireto
(como o ICMS). Essa correlação. afirma, precisa ser modificada.
·
~m escândalo'~~
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Para que se tenha uma idéia, uma estrada ruim provoca
um acréscimo de 58% no consumo de combustível, podendo
elevar em 38% o custo operacional.
Imagine-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o prejuízo
diário causado pela falta de manutenção das rodovias nacionais.
No plano da segurança a situação é aterradora. A deficiência da sinalização, o mau estadO de conservação da pavimentação e a falta de uma campanha séria e eficiente de
conscientizãção dos motoristas são as c.ausãs desse morticínio
que enluta, diariamente, as familias brasileiras.
As medidas governamentais que se faziam necessárias
com a máxima urgência, estão sendo adotadas de forma emergencial.
, A solução mais apropriada para este problema crónico
eritre nós, é, sem qualquer dúvida, a privatização das rodovias
nacionais, pelo menos aquelas de tráfego mais intenso, por
demandarem recursos vultosos para a sua manutenção.
Grande parte dos países mais avançadoS i~m _adota_do
esse sistema com pleno êxito, tanto para os usuários, que
passam a contar com estradas em bom estado de conservação
e mais seguros, quanto para o Estado, que reduz substancialmente as suas despesas com o setor, pois limita-se a fiscalizar e controlar a ação das concessionárias ou autorizadas.
Tal prática, como pode parecer aos espíritos ini!rios avisados e de ideologia estatizante arraigada, não implica nenhuma
transferência de património pUblico para área privada, pois
cinge-se à mera concessão de exploração e administração dos
refeiídos bens públicos.
As obras realizadas e os serviços prestados serão pagos
pelos usuários da rodvia, que passarão, inclusive, a poder
exercer com plenitude o direito de exigir da empresa concessionária,-sem.pre sob· o controle da administração pública,
serviÇos à altura dos preços cobrados.
·-· --··- _
Essa, Srs. Senadores, a nossa visãq e a _singela contribiuiÇão que teinos a dar sobre essa complexa questão.
Se, como já salientamos e'm outras. .ocasiões, o nosso Pafs
fez uma opção equiivocada pelo transporte rodoviário em
detrimento do ferroviário, o que muitQ _tem custado à econo~ _
rilia, que pelo menos o governo pfoporcione .um mínimo de
condições de tráfego nas rodivias sob a sua jurisdição.
O .e.scoamentO dã safra agrícola está a exigir, e t:om ~ _
máXima urgência urri sistema mais eficiente de txa,nsporte ...
O custo elevado do transporte de cargas resulta invaria\
velmente no sobrepreço pago pelo cons-umidor e na redução
da competividade da produção nacional. Com exceção de alguns bem sucedidos programas de transporte multimodal, a
diStribuição da soja exemplifica a situação de deseconomia
qUe onera o processo produtivo no Brasil.
Nos últimos anos, enqüanto a área plantada de soja experimentava contínua expansão, houve retração no~ inve-stimentos ferroviários e nossas hidrovias permanenceram ociosas.
O escoamento das safras, sempre cresce_~t~~. J'il~~_u a exigir
substancial acréscimo nos trajetos r-Odoviários.- No final dos
anos 80, a distânclã. média vencida pelos caminhões de soja
chegava a 950 quilómetros, 35% maior que 08665 quilómetros
médios percorridos no início daquela década.
Não é causual, portanto, o constrangimento a que são
levados periodicamente os produtores_ e transportadores de
granéiS agrícolas. A cada safra, acostumamo-nos a assistir,
entre impotentes e indignados, à formação de enormes filas
de caminhões à espera do desembarque de mercadorias nos
portos. Não bastasse terem percorrido trajetos onerosos as

estradas, os produtos destinados à exportação encontram portos ineficientes e tarifa.s extorsivas.
Hoje, o_ custo do transporte até o porto de cada tonelada
. de soja prodúzida chega a atingir 60 dólares, valor três vezes.
superior ao cobrado na Argentina, por exemplo. Ao chegar
ao terminal portuário, a mercadoria tem acrescida ao já exorbitante custo do frete a importâncía aproximada de 7 dólares
por tonelada, cobrada pelo embarque nos terminais brasileiros; muito acirõ.a dos 4 dólares que se pagam nos portos
argentinos, npssos conc_ç>rrentes diretos na exportação de granéis. Espera-se das aut6rídadé; respoiiS.3veis a contlrlUídade
do tratamento emergencial que tem sido adotado nos últimos
meses, para dotar o país de meios de transportes mais eficazes.
Pelo menos no que toca ao sistema portuário, espera-se
que essa situação perniCiOsa seja revertida pelos efeitos benéficos da legislação mo.dernizadora que aprovamos recentemente. Entretanto; de nada adiantará a conquista da eficiência
nos portos se o escoamento de nossa produção permanecer
retido no gargalo. das rodovias brasileiras. Esse quadro candente denunc;ia a urgência com que devemos buscar melhor
distribuição entre as diversas modalidades no transporte de
cargas no Pafs.
Em outra oportunidade pretendemos abordar as crises
que atingem também os sistemas ferroviário que, temos certeza, estão na pauta dos atendimentos prioritários do Ministério
dos Transportes,
No momento atual a urgência deve ser canalizada para
a rápida restauração da malha rodoviária, o que, aliás, vem
sendo realizado por determinação do Minístro Alberto Goldw
mann.
_Se, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, é fato incontroversO
que a infra-estrutura de transporte acha-se em péssimas condições materiais, também não se pode negar o esforço que está
sendo realizado pelo titular da Pasta dos Transportes fora,
na medida dos parcos recursos destinados a esse s_etor, minorar
a dramática situação que acabamos de .expor.
Era o q~e tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:_ Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
1

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr<' e Srs. Senadores:
Ê de profunda indignação o sentimento que domina o
povo de Santa Catarina sempre que- a BR-lOL-:-:-:-~a Rodovia
da Morte, como é nacionalmente conhecida - lhe ocorre
à lembrança.
Em meu pronunciamento de hoje, Srs. Senadores, desejo
mais uma vez externar minha solidariedade a meus irmãos
catarinenses e emprestar-lhes meu total apoio na luta que
vêm há tempos travando em busca da duplicação daquela
rodovia.
A obra de iimpliação da via constitui, sem sombra de
dúvida, a mais alta prioridade reclamada para o Estado de
Santa Cátarina e para a região Sul do País, uma vez que
se destina, principalmerite, a salvar vidas humanas.
A BR-101 é~todos os dias manchada com o sangue das
vítimas que ali perdem a vida ou são mutiladas. Provocam
acidentes principalmente as pistas estreitas da estrada, o tráfego intenso, as ·ultrapassagens forçadas e a ausência de viadutos
para passagem de pedestres em localidades de grande concentração populacional. Segundo estatísticas. da Polícia Rodoviária Federai, a cada 24 horas, pelo menos uma pessoa mçrre
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naquela rodovia. Somente em 1992, ocorreram ali 3.113 aci-

dentes. com 2.414 feridos e 356 mortos. De janeíro a junho
deste ano, foram registrados nada menos que 1.822 acidentes
naquela via, que resultaram cm 198 mortes.
No período de 1983 a 1992, a estrada foi palco de 28.2Sl
acidentes, que ft:riram 22.743 pessoas, das qúais morreram
2.887, ainda conforme dados da Polfcia Rodoviária Federa!.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a BR-101 tem transcendental importância para Santa Catarina, que, até a dé_cada
de 50, não possuía rodovia~ que permitissem sUa interligação
com o- centro do País ou· mesrtío com os Estados limítrofes,
Rio Grande do Sul c Paraná. Sua construção foi fator de
inestimável relevo para o desenvolvimento do Estado e sua
integração ao restante do BrasiL Antes da pavimentação da
estrada, uma viagem -ao EstadO do Paraná, que hoje é feita
em cinco horas, consumia, no mínimo, 14 horas. Para uma
viagem a Porto Alegre, os veículos tinham de passar até mes~
mo pelas areias das praias do sul catarinensc.
Iniciadas em 1953, as obras de construção da BR~!Ol
arrastaram-se por longos 18 anos, até a ina-uguração da rodovia, em Santa Catarina. em 1971. Tal marco representou a
conclusão do chamado Tronco Rodoviário Sul, que permitiu
a ligação do Estado a grandes rodovias litorâneas, unindo
as cidades de Natal, no Rio Grande do Norte, a Osório,
no Rio Grande do Sul, distantcs4.085 quilómetros, dos quais
não faz parte da referida rodovia o trecho que se estende
da divisa entre Santa Catarina Paraná a Curitiba - na
BR-376 - e o trecho relativo à BR-116, a partir da Capital
paranacnse em direção a São Paulo e ao Rio de Janeiro.
Em Santa Catarina, a BR-101 tem uma extensão de 465-9
quilómetros: de Passo de Torres, na divisa com o RiO Grande
do Sul, até o município de Garuva, na divisa com o Paraná.
Constitui prioridade a ser atendida imediatamente a duplicação, em territóriocatarinense, de 210 quilómetros, entre Palhoça, nas proximidades de Florianópolis, e a divisa_ com o
Paraná. A partir gesse ponto até São Paulo, há outro trecho
a ser ampliado. No total, serão 674 quilómetros a serem duplicados.

e

A necessidade de duplicação da BR-101 decorre do espantoso aumento de tráfego c_rn sua pista, desde sua inauguração.
Por ela transitam atualmente 30 mil veículos por dia, embora
tenha sido projetada para suportar um movimerito diáriO de
6 mil veículos, de acordo com projeção baseada no fluxo
da época de sua construção e na previsão de que por ela
transitariam, principalmente, veículos de habitantes do Estado
e de turistas, supondo-se que o transporte pesado, de produtos
industriais e agropecuários, seria feito pela BR-116, a ela
paralela. No entanto, falharam as previsões, pois a própria
estrada provocou grandes mudanças em sua área de influência,
com o surgimento, ali, de diversos núcleos populacionais e
com a .explosão, verificada na região, a partir da década de
70, do setor industrial, especialmente o têxtil e o metal mecànico~ sem contar que, nas proximidades da rodovia, se encontram os portos de Itajaí, São Francisco do Sul e Imbituba.
Além disso, os motoristas de caminhão da BR-116, estrada
acidentada e com muitas curvas, passaram a preferir a BR-101,
mais plana e mais reta (em média, pelo traÇado da BR~I01
passam diariamente cinco mil caminhões de- carga, transportando em torno de 100 mil toneladas),
Verifica-se na estrada também grande número de veículos·
de turiStas. Somente no verão 92/93, no litoral catarinense
e em cidades como Blumenau, Brusque, Joinville, Lages e
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Piratuba, foi registrada a presença de mais de 1,5 milhão
de visit<:mtes.
A conseqüência do tráfego intenso na rodovia foi a sua
saturação já em 1975, apenas quatro anos após a conclusão
do trecho catarinense. Desde então, o DNER passou a cogitar
a ampliação da estrada em mais duas pistas, entre Palhoça
e Itajaí, trecho de maior movimento. Desta forma, há 18
anos o povo catarinense aguarda a duplicação da BR-101.
___N~_s_se período, a _obra vem constando todos os anos das
previsões de investimento feitas no Orçamento da União, mas,
sistematicamente, não se dá execução ao projetado, salvo
alguns viadutos, travessias de pedestres, interseções e vias
marginais que estão sendo construídos em alguns centros urba~
nos.
No corrente ano. a proposta orçamentária encaminhada
pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo (PL 23/93). cm
reestudo pelo Governo, previa pouco mais de 81,5 milhões
_ de dôlares para obras d~ aqequação ou restauração das rodovias BR·376, 116 e 101, nos seguintes Jrechos: BR-376 PR/SC -Curitiba/Garuva; BR-101-SC- Garuva/Palhoça;
BR-116- PR- Divisa SP/PR; BR-116- SP- São Paulo
-Divisa SP/PR;Restauração BR,lül- SC- Divisa PR/SC
- Divisa SC/RS. Mesmo que o Governo Federal, _n~ nova
proposta orçamentária, não reduza- ainda mais os valores antes
previstos, os 81,5 milhões de dólares são simplesmente inexpressivos, Srs. Senadores, pois se prevê o montante de 1 bilhão
de dólares para as obras no trecho comprecndído entre Palho~
ça e São Paulo, com 674 quilómetros, e o montante de 350
milhões de dólares para os 210 quilôme_tros entre Palhoça
e a divisa com o Paraná.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, evidentemente, quando
hoje, no Brasil, se reivindica a realização de obras públiCas
de custos elevados, tem-se de procurar alternativas viáveis
e realistas para a obtenção da verba necessária, tendo em
vista a escassez dos recursos financeiros nos cofres públicos.
No caso das obras de duplicação da BR·101, prevê-se o financiamento de parte das obras por parte do BID - Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
Negociações junto àquele organismo financeiro estão sen~
do conduzidas, com o objetivo de que ele assuma_o financia~
menta de 50% do montante de_l bilhão de dólares necessários
à duplicação da BR-101, no trecho Palhoça-São Paulo. Segundo autoridades do setor, o contrato de financiamento poderá
ser assinado até maio do próximo ano, com início das obras
em 1995 e sua conclusão em 1996. Para a concretização desse
objetivo é necessária. porém, a contrapartida brasileira, seja
através do Governo Federal ou dos gove-rnos estaduais de
Santa Catarina, Paraná e_ São_ Paulo. Diante dessa circunstância, perguntaria: conseguirão esses Estados e o Tesouro
Nacional, nos próximos anos, os recursos na quantidade necessária à totalização do montante a ser previsto no contrato
com o BID, ou seja, 500 milhões de dólares?
Essa é uma questão que deve ser equacionada rapida~
mente. O Governo deve decidir imediatamente ------:.para não
continuar postergando a obra - se poderá custear. no que
lhe couber, a duplicação da BR-101. Em sendo constatada
a im-possibilidade do investimento público, há que se tomarem
urgentes providênciaS para a concessão da obra à iniciativa
privada, com a implementação de todas as medidas necessárias
que a decisão exigir, sejam elas de ordem legal, técnica ou
económica, aí incluídos o estudo de viabilidade económica
e o Relatório de Impacto Ambiental -RIMA. Além disso,
torna~se necessário que o Governo brasileiro aprofunde, junto
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ao BID. as negociações para a consecu;ão ao financiamento.
com base em proposta de concessão da BR-101 à iriiciativa
privada.
.
O -~ID tem demonstrado estar propenso a -financiar a
obra, tendo cm vista a criação âo-MERCOSUL e o interesse
de seu presidente. Enrique Iglesias. de construir a Auto-Estiada Sul-Americana. que. rom seus--:2.1:00 quilômetroS,ligará
São Paulo, Curifiba. F1orianópolis. Porto Alegre,_Colônia (no
Uruguai). e Buenos Aires.-Concretarrieilte. depOis qUe o presidente do BID. em janeiro passado. sobrevoou a BR-101.
foram elaboradas duas x::anas-consulta à entidade. tratando
elas da possibilidade de empréstimo externo para a duplicação
da rodovia. uma relativa ao trecho entre Palhoça e a divisa _
.com o Paraná (350 milhões de dólares para a construção de
210 quilômetros), e a outra para o trecho gue vai da fronteira
de Santa Catarina até Curifiba, coni 74 qullômetros e_ .custo
de 123 milhões de dólares. Esperemos que o Governo bTaSileiro não tarde nas providênciãs- que lhe cabe executar para
a consecução do financiamento.
Sr. Presidente~ Srs. Senadores, toda a população de Sant_a
Cãtaiina eStã aterita às providências prolDetidas pelas autoridades federais c estaduais em favor -da duplicação da BR-101.
Dessas autoridades os catarinensesrobram decisão que redunde em medidas que venham a promover a humanização da
rodovia. mediante .. sobretudo~ a redução radical do número
de mortes.quenela ocorrem.
Muitos jãloram oS nloviinCÍltOs'deSêii.cadi!iidOS-~o-E:stado
para protestar contra a fa1ta de segurança na ""Rodovia dã
Morte"'~-. desde bloqueios da estrada~ _promovidos _pela população~ até a recém-instituída ~~eampaiilia Duplicação Já- Por
Você_., Por Todos Nós"' .lançada por prefeitos de 68 municipios
localizados às margens da rodovia ou em suas proximidades.
O grupo~ que passou a ser conhecido como Corrüssão "Parlamentar da Câmara de Vereadores deJoinville Pró-Du_plica_ção
da BR-101 em Santa Catã.finà.;propõc-se a· manter uma luta
permanente em busca do alcance de seu abjetivo~ mobilizando
autoridades estaduais e federais~ e·ntiàaaes da sociedade civil
e toda a população até que se Concretize a duplicação da
BR-101 no Estado de Santa Catarina.
Importante evento foi patrocinado emJoinville pela referida -comissão em agosto -último. lrata-se Ce um eDcontro
m<icrorregional~ que contou .com_~ presçp_ça do Cxm.,. Sr. Ministro dos Transportes e lideranças políiicas, empresariaiS e
comunitárias dos municfpios da região litorânea do ~ado
de Santa Catarina para a discussão do prOjeto de concessão
para a duplicação da rodovia federal BR-101. Na ocasião foi
entregue ao titular da Pasta dos Transportes a ~""Carta de Joinville"'\ de 6 de agosto de 1993_.. rica em conslC:1era_Ções de ordem
técnica a respeito de obrasielativasà BR-101.
Relata o documento que ""~o Governo ao Estado_, mediante ci:>nvênio de delegação, fumado com o DlffiR, licitou
sete trechos mínimos~ correspondentes às ti3Vessias Urbanas
de Pirabeiraba,Joinville, ltajai, Camboriú,Itapema e Grande
Florianópolis~ -e ainda os segmentOs do Morro do Boi e a
interseção da BR-101 com a BR-280, totalizando ce:rca de

85 km~n
Consta da ''Carta de JoinVille" gue, "na_prática, as aS(ies
acima indicadas~ redundaram na realização de obTaS .em _pe-quenas porções dos quatro trechos -Joinville,. ltajaí_, Camboriú e Grande FIOriãnópolis -aijo an~to é extremamente lento para não dizer nulo. Enfatiza, além disso~ o documento que, "no restante do segmento norte da BR-101 de 132 km de ex:tensão - , asSim oomó ei:D toda a po~

sul rla BR-101~ que contern_pla_ trn_çado de 249 km, nenhuma
atividade está sendo desenvolvida''.
Diante Ço quadro exposto.,_ relaciona a ~..Carta de Joinville, as reivj_ndica_ções feitas. pelo povo .catarinense ao Governo Federal. gue consistem nas seguintes providências:

""a) implf:mentar~ de imediato_, todas as obras relativas aos trecflos já licitados anteriormente mencio-nados, assegurando continuidade dos trabalhos at-é a
sua total conclusão~ numa extensão de 85 km~
b) licitar. sob regime de concessão.• a exemplo de
ações já adoradas pe-lo DNER para a Via Outra. Porto
AlegreJOsório~ Rio/Divisa Minas Gerais e Rio/Além
Panuba. os 132 km de extensão do segmento norte;
c) licitar de imediato~ sob regime de concessão~
igualmente ;1 exemplo das medidas já adotadas pelo
DNER, a realização das melhorias necessárias nos 249
km corr-espondentes ao segmento sul da BR-101~ priorizando a duplicação das principais traVessias urbanas
dispostas no intervalo entre o acesso a Santo Amaro
-de Imperatriz e a ponte sobre o rio Marnpituba;
d) deflagrar, sob a coordenação do DNER, apoíó
do DERISC e a l'articipação 'ile todas as forças vivas
de Santa Catarina. eampanDa de "humanização do trânsito na BR-101;
-e) gestionar. junto ao Miriistério da Justiça. o imeWato reforço do contingente humano da Polícia Rodoviária Federal aplicado na BR-101. dotando-a. também, ae todos os equipamentos, instrumentos e veículos necessários-para seu desempenho adequado."
Sr. Presidente, Srs. -Senadores, faço minhas .as consi~
rações dramáticas a_presentadas na ~·earta de Join_vill~:·_ap_
Exm" Sr. Ministro dos Transportes, no sentido de gue o apelo
ali_ ~resso seja o derradeiro "'"para que se mobilizem, em
caráter de emexgência, as ações e os recursos necessãrit?s p~~
as QQras de duplicação da BR-101, minimizando- defiriitivamente as_perdaslamentáveis que vem sofrendo o povo catarinense~,peJo esguecimento ou postergação dada ao clamor (de
Santa Catarina) que tanto e tão qualitativamente contribui

para o _prf.?_gresso nacion~~~.
Outro assunto me traz à tribuna~ Sr. Presidente.
"Re_gistramos o oy>elo das ~l_Il"léias Le_gislativas dos
Estados do Rio Grande do Sul Santa Cataiina~ "Paraná e
Mato Grosso do SuL Reunidos no Conselho Parlamentar do
Sul~ esses importantes celeiros brasileiros _pedem sejam tomadas providências junto ao Ministério da Agricultura em face
das diíJCuldades que enfrentarão .os produtores de algodão
e-alho diante da política de importação desses mesmos produtos praticada pelo Governo brasileiro.
_
E justa a reivindicação de nossos conterrâneos, Sr. Presidente. Basta observar a tradição de equívocos que tem adornado a prática importadora que, com freqüência e despatrioticamente~ tem trazido prejuízos imensos aos nossos agricultores_~ sobretudo pela inoporturtidade do uso das importações
como instrumento regulador do mercado.
-Importam-se esses produtos por várias razões. Ora para
que, graças _a eles, se _possa aumentar -a oferta na en~
em face_ da _produção deficitãria. Ora, para regular o mesmo
mercado na própria safia e, em alguns casos, para atender
a comproniissos bilaterais assumidos pelo Brasil para equilibrar seu balanço comercial.
_ .. .
Tudo isso seria milito Justo caso- a formulação ideal que
aqui trazemos à apreciação dos nobres colegas atendesse aos
2
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-5, .. De~ignar o servidor CLEBER DE AZEVEDO SILVA
TécniCo LegiSlativo__:_ Ái-ea de Piocesso t.e.gislativo," Ínàtric~l~
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
n• 3.790, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, à dispo·
N• 165, DE 1993
sição do Instituto de Previdência· do_s Congressistas - IPC,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3"?
pata exercer a função de Auxiliar Administrat~vo-."'A", a partir
,.
de 16 de dezembro de 1993.
da Resolução n• 110, de 1993)
Brasília,
16
de
dezembro
de
1993.
--·se-nador
WilsoÚ
Discussão, em turno línico, do PrÕ)eto de Le-i dac·Ç~m.ara _ . Martins, Presidente.
n" 165, de 1993 (n' 2.093/91, na Casa de origem), que institui
Cieilte: Cléber de Azevedo Silva.
o Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - PLANV ASF. (Dependendo de parecer da CoPORTARIA N• 17/94
missão de Assuntos Económicos)
Regulamen~a dispositivos das normas para finan-6Ciamento de veícul~ - Portaria n"? _11/93.
PROJETO DE LEI DO SENADO
O Presidente do Instituto de _Previçl~o<:ia _dos Congres"'..
N• 57, DE 1991
sistas IPC, usando das atribuições qUe lhe conferem o ari.
'12,'inciso IV da Lei n• 7.087, de 29 de dezembro de 1982,
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
o § 2 9 do art. 62 do Regulamento Básico e considerado o
Rcgim~nlo Interno)
art. 56, parágrafo único dareferida Lei, resolve:
Art_. 1~ Ficam regulamentados dispoSitivos da Portaria
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 11, de 1993, que trata das normas para financíamerito de
n~ 57, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que
vefculos aos segurados do IPC, da seguinte forma:
dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico em Turismo,
J....,..... É dispensada a anotação de· inscrição previSta nó tendo
§ 1~ do art. 1~ ao segurado_ que_ solicitar novo financiainén-tO.
Parecer proferido em PlenáriO, em substituição à CoMissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Elcio Alvares, favQ- _ para _substituir o veícul~ financ~l~do, em caso .de _perdi:! to ta_{_
coberta pelo seguro.
--rável ao Projeto, nos termos -d-o Substitutivo que apresenta
e contrário a emenda oferecida perante ~ Comissão.
·11- As inscrições conjuntas previstaS no § 2<? do ari.
]'?obedecerão às seguintes_condições:
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer,
a) Limite máxímo de doi~ P"!rticipantes;_
rada a sessão.
·
b) Aprovação da ficha cadastral de ambos os inscritos;
(Levanta-se a sessão às !Oh.)
c) Contrato de financiàmentO firmado por ambOs Os financiados, com cáUsulas específicas, designando a conta funATO DO DIREiOR-GERAL
cional de um para os débitoS das prestações normais ea conta
N•4, DE 1994
funcional do outro para ser debitada em caso de insuficiência
O Diretor-Gcral do Senado Federal, no uso das suas
da conta principal.
atribuições regulamentares, resolve:
III -O pagamento antecipado de prestações previsto no·
Art. lo Fica prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias
§ 39 do art. 99 também poderá ser feito eni quãlqi.Jer data,
o prazo para·a conclusão dos trabalhos do Grupo incumbido
desde que os_ valores financeiros sejam calculados na. forma
de promover estudos visando à estruturação jurídica e a moprevista no art. 89 e parágrafos. Todas as antecipaçõeS deverão
dernização do Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, Ceser pagas em dia e horário_ de expediente bancário, a dinheiro
graf e Prodasen, constituído pelo Ato do Diretor-Geral n~·
o_u através de cheque da praça, sempre de forma a permitir
76, de 1993.
a aplicação do valor recebido. na mesma data do recebimento ..
Art. 2~ Este Ato entra em vigor na data sua publicação.
Senado Federal, 4 de janeiro de 1994. - Manoel Vilela
Art. 2'? Esta Portaria- éntrará- em V"igor a P3.rtir da data
de Magalhães, Diretor-Geral.
de sua assinatura.
PORTARIA N• 16/93
O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições, resolve

Art. 3"? Revogam-se as disposições. em contrário.
·
Brasília, 4 de janeiro de 1994.- Senador Wilson Martins
Presidente.
'
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República
- N• 28 a 30, de .19.94 (n'' 16 a 18/94, na origem),
de agradecimento de comunicações.

1.2 .2 - Aviso do Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
-No;~

32/94, de 5 do corrente, encaminhando novos

anexos da Lei n~>8.750,de 13 de dezembro de 1993, oriunda

do Projeto de lo'ei n' 106, de 1993,CN, que autoriza o
Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social crédito adicional no valor de um tri~hão, quinhentos e vinte oito bilhões, cinqüenta e três milhões, duzentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e <;lois cruzeiros
reais, para os fins que especifica:-

1.2.3 ;_ Comunicaçáoda Presidência
- Recebimento do Ofício n• S/18, de 1994 (n'

8.090/93~- ila Oi:igem), sOlicitando, aiiioriz3ção para que
possa contratar operação de crédito, para os fins.que espe. cifica.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Encami·
nhando solicit3.ç3.o da Universidade Federal da Bahia ao
Governo Federal no sentido de reconsiderar a sus-pêilsã~
da remessa de recursos resultantes de convênios de órgãoS
federais com aquela Universidade.

SENADOR MAURO BENEVIDES -

Apelo do

empresariado cearense pela intervenção de S. Ex~ para
a dispensa de pagamento do Imposto Territorial Rural por

parte dos agricultores do Estado, exercícios de 1992 e 1993,
em face das graves conseqüéilcias- da seca nordestina para
o setor.

1.3- ORDEM DO DIA
Disperisada nos túmoS do art. 174 do Regimento lnterno.

1.3.1 - Designa5ão da Ordem do Dia da próxima ses·
são
.. 1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATOS DO PRESIDENTE
-N• 1 a 4, DE 1994
3 - MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE LÍDERES DE PARTIDOS
S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN·

TES

Ata da 108 Sessão, em 6 de janeiro 1994
10a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Clw.gas Rodrigues
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENI'ES OS SRS. SENADORES:
Mfonso Camargo _ Albano Franco _ Beni Veras _ Chagas
Rodrigues _ Elcio Alvares _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi

Alvares Filho_ Gerson Camata _Gilberto Miranda_ João Calmon
_João França_ João Rocha_ Jouas Pinheiro_ Josaphat Marinho_
José Eduardo Vieira _ José Richa _ Marco Maciel
Benevides _Pedro Simon_ Valmir Campelo.
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Dlno. . Adju..

O SR. PRESIDENTE Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o·compatecünento de 20 SrS. -Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciani9s noss·os trãbi!_lhos. __ _
O Sr. }9 Secretário procederá à leitura do Expe-diente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de: .c.omuoicações: ._ . ._ ., -" _._
N•' 28 a 30, de 1994 (n• 16 a 18194, na origem); de 5
do corrente, referentes às matérias constantes das !\1ensage,ns
SM n" .309, 310, 319 a 325, de 1993, respectivamente ..
A VISO DO MINISTRO-CHEFE DA CASA Ç)VIL
DA PRESIDÉNCJA DA REPÚBLICA
N9 32194, de 5 do corrente, encami~hando novos anexos
da Lei n• 8.750, de 13 de dezembro de i993, oriunda do
Projeto de Lei n• !06, de !993-CN, que autoriza o Poder
Executivo a abtir aos Orçamentos Fiscal e .da Següridade Bocial crédito adicional no valor. de um trilhão, quinhe.ntç.s e
vinte e oito bilhões, cinqüenta e três milhões, du~entos e
dezenove Inil, setecentos e oitenta e dois cruzei_ros r_eais, para
os fins que especifica.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe·
diente lido vai à publicação.
_
A Presidência recebeu, do Gove_rno -do Estado de Sergipe, o Ofício n• Sfl8, de 1994 (n' 8.090!93, na origem), solici·
tando, nos termos da Resolução n9 36; de 1992, do' Senado
Federal, autoriZaÇão para -que .-Possa Cozi tratar opeêaçãO de
crédito,~ Pára 'os fins 'que especifica. ··
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos, onde aguardará a complementação dos documentos
necessários à sua iilstrução.
O SR. PRESIDENTI{(Chagas Rodrigues) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Semidor Gilberto Miranda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Beni Veras. (Pausa.)
... _
COncedo· a palavra ao nobre Senado~ Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs: _Senadores, é notó-

-·

·~---

......

~

ria a crise da Un{versidade brasileira. O aspecto financeiro

~dessa crise não é," seguramente, o menor. Não cabe, entre-

tanto. g~~te in§tante, proceder à análise do problema no conjuO.tg_de_seus aspectos.
Recebo, entÓ!tãilto, ofício do Reitor da Universidade
Federal da Bahia, que me aconselha a ocupar a tribuna para
pedir aos órgãos competentes as provit?ências solicitadas pelo
dirigente universitãrio. Neste ofício declara o magnífico Reitor:
·"Na condição de Reitor da Universidade Federa-l da
Bahia e confiando no bóm acolhimento que Vossa Excelência tem prestado às causas do interesse desta Universidade, peço a intennediação dO ilustre Parla_mentar, jun-.
to aos Mi~üstérios da s·a_úde, da Cultura, do Bem-Estar
Social e do Fundo Nacional do Meio Ambiente, para
solucionar a dilemática crise que a UFBA vivenda no
- momento, em decorrência da suspensão da r_emessa de
recursos· de ConvêniOS firmados com esses órgãos, por
efeito de Instruções Normativas da Secretaria do Tesouro
Nacional referente a inadimplências.
. A Universídad.e Federal da Bahia tem_dívidas históricas e remotas com o FGTS e o INss; referentes a décad3.S passadas~ "está portanto ínadimplente com esses órgaos. Reconhecem-se as dívídas e está~se torP,_~nc:Jo p~~vi-:
dências cabíveís e viáveis junto à Caixa Econômica Federal (FGTS) e o 1NSS para calculá-las, escaloná-las e saldá·
las, em negociação -~écnica que inevita,velmente=exige algum tempo. Neste momento estou também encaminhando ao Senhor Ministro da Educação documento juridicamenle fundamentado sobre a matéria, sollcitando recursos_suplementares para o pagamento-dos valores defin!dos
nas negociaçõeS.
Entretanto, neste período do an.o, quando já estão
esgotados os parcos recursoS õrçamentá!ios, a prfva'ção
dos recursos oriundos de Convénios - já aprovados e
alguns até já assinados - é um golpe fulminante nas
urgências do cotidiano da Universidade, de suas atividades de ensino, de pesquisa e _nos serviços que presta à
sociedade, piincipalmente nas areas de assistência e saúde. Tal situação calamitosa não pode aguardar os prazos
dilatados das negociações técnico-jurídicas, exigem negociações políticas junto a cada um dos Ministédós com
os quais os ConvêniOS foram celebrados, objetivando a_
imediata remessa dos recursos."_
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Em seguida, o Reitor da Universidade Federal da-Bahia.
enumera os processos pendentes de solução, para então solicitar o_ encaminhamento devido que permita à instituiçlio receber as verbas reclamadas.
O Sr. Mauro Benevides - V. Ex• me permite um aparte,
nobre Senador?
O SR • .IOSAPHAT MARINHO - P~is não, nobre Senador.

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Senador Josaphat Marinho, é de se lamentar que o 'Governo descumpra o convêniO
que compactuou, no caso relatado por V. Ex~. com a Universidade do seu Estado, a Universidade Fe_d_~r~l_ dfi B~hia, que
é, sem dúvida, uma das instituições mais prestigiOsas do desenvolvimento cultural brasileiro. No ano passado,_ tive.m.os também, em termos de Ceará, íméilsas dificuldades, e reçordo-me
que, no primeirO IÍ10rnento", tivemos-qu-e tutar por despesas
de custeio relaciona9as com pagamento C!fãgua, de energlã,
tudo isso. A Universidade fo1 comPelida a atravessar uma
fase extremament~ delicada à f~Jta da remessa daquelas dotações orçamentárias que, lastimavelmente, estaVãttfsendo procrastinadas. Portanto quero, neste instante em_ que V.- Ex~
reclama o cumprimento de convénios estabelecidos com a
Universidade do seu Estado, pedir que haja da parte do Governo uma sensibilidade maior, a fim de que toda a estwtura
universitária brasileira não conviva com esse quadro de-indigência que avilta a própria dignidade do exercíciO do magistério superiOr. É eSta a manifestação solidária que faço, néste
instante, a V. Ex•, no instante em que reclama para a Universidade Federal da Bahia recursos decorrentes de convénios
que estão sendo protelados.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe o aparte
e a solidariedade, nobre Senador Mauro Benevides. Suas explicações revelam que o problema já tem ocorrido em outras
universidades, inclusive na Universidade do Ceará, Estado
de V. Ex•
Como não tenhO o_ hábito <!Y,...freqi):~lltar os gábinetes
ministeti_ais, parece-me que a tribuna própria para encamiD.hai
a solicitação do Magníf1co Reitor da l!nive_rsfdad_e da Bahia
ao Governo -é a triburia do -S-enado. Por "isso, Sr. Presidente,
dando conhecimento à Casa do ofício· recebido, -vou encaminhá-lo aos órgãos a .que se refere. Mas ao ítiesfilO teinpo,
como não se trata de pedido de ordem pessoal, vou solicitar
ao nobre Líder do Governo nestã casa, Senador Pedro Simon,
. que tome conhecimento da matéria. Não se trata de pretensão
de ordem pessoal. É uma solícitaç§o do Reitor, ponderando
que não tem condições de continuar administrando a Univer·
sidade se esses recursos resultantes de convêni'(Ynão Ihf: fOrem
encaminhados.
Cumpre assinalar que -o Reitor reconhece que a Univer~
sidade tem dívidas com--o-FGTS e o INSS, mas ao mesmo
tempo esclarece que está encaminhando soluções, jUnto aos
ór,gaos próprios, para resolver pendência. Mas observa que,
indep~ndentemente disso, cumpre considerar que- a Universidade não tem condições de sobrevivêilcia sem o recebimento
des~s recursos.
O Sr. Marco Maciel- V. EX' me pimnite uiii-aparte?

a

. O SR. JOSAPHAT MARINHO '- Pois não, nobre Senadqr Marco· Maciel.

O .Sr. Marco Maciel- Serei rápido em minha intervenção. Desejo apenas manifestar â' minha total solidariedade

35

à manifestação de V. EX1' -cuja vída pública tem conquiStado
t~~?;S. e r~.~~;:~ant~s t/tl!lo_~

:-;----_e_ 9i?er que este é um apelo

não só de V. EX', mas d• Bancada do PFL, nosso Partido;
sobretudo porque, como bem salienta V. Ex~, as dotações,
as verbas que estão sendo reclamadas, são oriUndas de compromissos do Governo Federal para com a Universidade, principalmente quando consideramos que-a ·educação há de ser,
em nosso País, uma grande prioridade, não retórica:~ verbal,
mas uma realidade concreta, palpável. Na proporção em que
novos recursos: Iiâó fOrem adequados e tempestivamenle repassados, não poderemos dizer que conferimos à educaçãO·
a prioridade que ela merece. Daí por que tem V. Ex!' o nosso
total apoio e· plena solidariedade.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sou muito grat<> ao
J..íder çig meu Partido, nobre Senador Marco Maciel,
pelo apoio que empresta à solicftação que encaminhe.?_ ~o 'Governo, atendendo ao. pedido do MagnífiCo- Reítor da Universidade Federal da Bahia,
. . ·-·c . .
DítaS ess3S palavr-as, Sr. Presidente, reitero que encami~
n_h:a~e~, mePiante cópia, o telex aós órgãos do Governo, assiQt
como ao gabinete do nobre Líder do Governo nesta Casa.
~~J:lre

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)'-'- Concedo
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

0 SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
e Srs._Senadores, acabo de receber das liderança~ empresariais
do Ceará, ou maiS precisamente do' Presideme _e_m exercício
da FIEC, Humberto Fontenele; do Presidente da A!;Sociação
Comercial, João Porto Guimarães; do Presidente da FACIC
- Federação das Associações do Comércio e Indústria do
Ceará, Raimundo Marques Vianna; e do Sr._Edson Lopes,
que representa a área agropecuária do Ceará, rim _expediente
que, pela sua importância, me senti no dever de transmitir
para o conhecimento dest~ Casa.
"Dirigimo-nos a esse nobre parlamentar cientes de que
Vossa EX'c~léncia'e- conhece~or, quanto"qúem ·m_áis o"
seja, da situação .avassaladora da seca que grassa sobre
a Região ~orde~te, j_á agora: no segu?do ano-consecutivO"~
· E óbviO que essa prolongada estiagem tem devastado
as plantações e os rebanhos e c·onseqüetitemente retirado
das propriedades rurais- as Possibilidades de efetivarem
as receitas respectivas, bem como impedindo a elas de,
portanto, fazer face às despesas correspondentes .
Dentro deste quadro, afigura~se-nos líCitO solicitar
o empenho de Vossa Excelência no sentido de que o
GóVemo da União dispense os pagamentos do I_mpostoSobre Propriedade Territorial Rural (IPTR) dos estabelecimentos agrícolas desta Região, a exemplo de como procedeu no ano passado em iguais circunstâncias. · Uma vez-este nosso objetiv() venha_a ser alçançado,
as dispensas estariam referidas 1993, quanto à competência de 1992 e a 1994, quanto à competência de 1993.
. .. Confiantes na postura cívica- que informa o desempenho de Vossa Excelência como representante de nossas
comunidades, subscrevemo-nos desde já agradecidos, ao
tempo em que reafirmamos a expressão do nosso apreço."
São líderes empresariais do Ceará, Sr. PreSidente, que,
vivenciando as dificuldades decorrentes da agudização da situação climática do Ceará, entenderam de formular esta postulação ao Governo Federal por meu intermédio.

a
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O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O"SR. MAURO BENEVIDES ::_Pois não, nobre colega.
O Sr. Marco Maciel- Em rápidas palavras, nobre Líder
e eminente Senador Mauro Benevides, desejo fazer também
meu e por que não dizer nosso, da bancada do PFL, o apelo
que ora faz V. Er Devo acrescentar que, no ano passado,
acompanhando o Governador Joaquim Francisco e integrantes da bancada federal de Pernambuco no Congresso Nacional,
estivemos com O Ministro da Fazenda, nosso colega Fernando
Henrique Cardoso, e lhe fizemos idêntico apelo ao que V.

Er ora formula. Tenfla V.- E~ a certeza de que o quadro
de Pernambuco não é diferente dO observado no Ceªrá, e
não teria razão _alguma, no ~o~~nto ~m que viyemos certamente a maior seca do sé~l.l?_~ que o Governo Federal viesse
a insistir no -pagamento-ao Imposto Territorial_Rurai, quando
se sabe que os proprietários; sobretUdO os pequenos e médios
proprietários~ não tiveram condições de lavrar a terra nem
manter os seus rebanhos e, muito m-ais ainda, vivem num
processo tle empobrecimento acelerado, em face da prolongada estiagem. Daí por qu-t;~ V. Ex• tem total razão, sobretudo
se considerarmos·também que as receitas que adviriam do
recolhimento desse tributo seriam relativamente insignificantes para o Governo Federal e i:nuito onerosas, extremamente
pesadas para os produtores que se encontram exangues, sem
condições, conseqüentemente, de realizar o pagamento desse
tributo, Muito obrigado.
O SR. MAUROBENEVIDES-Mtiiio grato, nobre~Sena
dor Marco Maciel. V. Ex~, que vivenda no seu Estado -idêntica
situação, re-força o pleito das lideranças empresariais do Ceará.
E naturalmente a mim compete - como já destaquei
.ao ler este documento -solicitar ao Ministro Fernando Henrique Cardoso que se mostre receptivo a esta solicitação, que
é indiscutivelmente procedente, reveste-se de inquestionável
justeza e váf possibilitar a esses agriCultores permanecerem
adimplentes com o Governo Federal, já que o não-pagamento
desse tributo lhes traz uma situação extremamente complicada. Se esses agricultores se tomar~m inadimpleli:tes, estarão
impedidos de realizar operações bancárias neste ano, quando
tiverem que buscar os recursos destinados ao plantio, se se
configurar uma quadra invernosa auspiciosa que é, praticamente, o deseje;> de todos os :go:r_des~inos.
Fica, portanto, Sr: Presidente~ o meu apelo, na esperança
de que o Ministro Fernando Henrique Cardos6 acolha a solicitação e determine as providências legais pertinentes ao pedido
das lideranças empresariais do meu Estado.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eduardo Suplicy _ Epitacio
Lavoisier Maia_ Ruy Bacelar,
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Cafeteira~.:_~Jaibas

Passarinho_

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A palavra
está facultada a quem dela queira fazer uso. (Pausa.)
A Presidência, nos termos do art. 174 do Regimento
Interno, dispensa o período correspondente à Ordem do Dia
da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a: Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodngues) _:_Está ence~rrada a sessão.
-- -

(Levanta-se a sessão_~ 9h45min.)
ATO DO PRESIDENTE N• I, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 6•, § 2•, da Resolução n' 42,
de 1993 e tendo em vist~ 9 que consta no Process-o n 9
025.500/93-7; resolve:
..
-~
Desjgnar WILMA COSTA FERREIRA, Analista-Legislativo-, Are_a de CqQlunic_ação Social, Nfy~l III, Padrão 45,
do- Quadro- de I_Jessoal do Seni:!40 Federal, para substituir
a Diretõra da Secretaria de Documentação e Informação,
FC-9, no período de 13-1-94 a 20~1-94, e de 1•-2-94 a 20-2-94,
durante o afastamento da titulãr, em gozo de férias.
·
·Senado Federal, 7 de jane1io de 1994. -Senador HumbertO J~ucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 2, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da CoMissão Diretorá n9 2, de- 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o Que consta do Processo n9 023-.465/93~0. resolve:
---Manter aposentado. por Invalidez, o serv~dor .JOSÉ DE
QUEIROZ CAMPOS, Assessor Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Fe4eral, I.J-OS _termos
do artigo 40, inciSO I, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso I, § 1"', da
Lei n• 8.!12, de 1990; artig<;>~ 34> § 2•, ~ ;37, .da ,Resolução
(SF) n• 42, de 1993; bem assim com a Resolução (SF) n•
77, de 1992, a partir de 22 de dezembro de 1993, com proventos
integrais, observado o disposto no artigo 37, iilciso XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 7 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO
DO PRESIDENTE
N•• -·o
3, DE 19!14
•
•
-•::
O I:-residente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 024.779/93-8, resolve: -Aposentar, voluntariamente, a servidora MARIA IVANILDE CARDOSO VELOSO, Analista"Legislativo, Área
de Apoio TécnicO a:o Proc.esso Legislativo, Padrão 45, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo
40, inciso ID, alínea a da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso III, alínea
a, e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, beln aSsim com os artigos
34, § 2•; 37; 41, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com provento.s integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI,
da Constituição Federal.
Senado Federal, 7 de janeiro de 1994. -Senador Humberto ,~uc~J!R,, ~r~siçlep.te._
_-~ ____ _
'-·---~•

-•-~·

ATO DO PRESIDENTE N• 4, DE 1994

d

Presidente dO Senado FedÚal, no usO de ·sUa competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato

Janeiro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, c tendo
em vista o que consta do Processo n~ 013.302!93_~0, resolve:
Aposentar, por invalidez, o servidor ANTÓNIO CORTES DA ROCHA, Técnico !Legislativo/Assistência de Plenários e Portaria, Padrão -30, do Quadro_ de Pess_oal do Senado
Senado Federal, nos tennos do artigo 40, inciso 1; da Constitui_ção da República Federativa do Brasil, combinado com
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os artigos 186, inciso I,§ 1', e67, da Lei n' 8.112, de 1990,
bem assim com os artigos 34, § 2'; e 37, da Resolução (SF)
n"' 42, de 1993, com proventos integrais, observado o disposto
no artigo 37, incisO XI, da Constituição Federal.

Senado Federal, 7 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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1.1 - ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
- N' 31, de 1994 (n' 22/94, na origem), restituindo
autógrafos de pmjeto de lei sancionado.
1.2.2 - Ofício do Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados
- N" l/94, de 6 do corrente, encaminhando, para
os devidos fins, autógrafos do-Projeto de. Lei da Câmara
n' 148, de 1993 (n' 1.909/91, naquela Casa), que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX do art. 37 da ConstituiÇãO Federal,
e dá outras providências.
1.2.3 .:.._ cOmunicações da Presidência
-Recebimento dos Ofícios n• S/21 a S/24, de 1994
(n" 140 a 143/93, na origem), do Banco Central do Brasil,
encaminhando solicitaç-ão para -que ó ·ooverno d_o Estado
do Piauí e as Prefeituras Municipais de Arauçária (PR),
Douradina (PR) e Butiá (RS), possam contratar operações
__ _
de crédito, para os fins que especificam.
-Recebimento do Ofício n' S/19, de 1994 (n' 588/93,
na origem), de 23 -de dezembro último, do Governo do
EStado de Minas Gerais, solicitando autorizaç-ão para que
possa contratar operação de crédito, para os fins que espe~
cifica.
-Recebimento do Ofício no S/20, de 1994 (n' 11/94,
na origem), solicitando autorização para que _P()SS_a_cc:_>_h!~a~
tar operação de crédito externo, para os fins que especifica.

1.2A - Discursos do Expediente
SENADOR MAURO BENEVIDES, como LíderReingresso do Senador Gerson Cam3_ta, representante do
Espírito Santo, no PMDB.
.
SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Reservas à inquirição do Depurado Sérgio Miranda ao Governador do
Distrito Federal, Joaquim Roriz, realizada por subcomissão da CPI do Orçamento, neste último s~bado.
SENADOR JUTAHY MAGALHAES - Filiação
do Senador Albano Franco, representante do Estado de
Sergipe, ao PSDB. Considerações ao pronunciamento do
Sr. Pedro Teixeira. Transcrição do artigo de autoria de
S. Ex~. intitulado ''Devagar com o aqdor que-o Santo é
de barro", sobre os constantes aumentos de impostos mas~
sacrando a classe média.
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Observações a respeito de notícias v~iculadas por diversos órgãos
da imprensa sobre o procedimento adotado pela Câmara
dos Deputados para a votação do Plano F~C II e da expec~
tativa de mera ratificação da decisão pelo Senado Federal.

1.2.5 __:-Comunicação da Presidência
-Reabertura de prazo para apresentação de emendas
à Medida Provisória n' 399, de 29 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre o Imposto sobre Propriedade Territorial
Rural - ITR e dá outras providências.
1.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 120, de1993 (n' 3.711/93,
na Casa de origem), que cria, com natureza civil, a Agência
Espacial Brasileira- AEB, e dá. outras providências. Retirado da pauta nos termos do artigO 175, alínea e, do Regí~
menta Interno.
·
·
Projeto de Lei da Câmara n' 77, de 1990 (n' 3.056/89,
na Casa de origem), que dá nova redaÇão ao art. 19 da
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C'áTia, de dados sobre seu património, de denúncias anônimas,
de conclus()es apressadas, quase sempre em nome de interesses eleitorais localizados aqui, no Distrito Federal. O Deputado Augusto Carvalho, segundo a Rede Globo de TelevisãO,
foi responsável por alguns vazamentos sobre a movimentação
bancária de Roriz - e nem membro da CPI S. Ex~ é. E,
na véspera do testemunho de Roriz à CPI, S. Ex~ passou
grande parte do dia trancado com o Deputado Sérgio Miranda,
ajudando-o a alinhavar sua.inquidção. Deputados distritais
de Brasüia eram personagens asSÍduos em alguns gabinetes
de membros da CPI. trazendo e levando informações, com
objetivos me-ramente eleitorais.
A inquirição feita pelo DeputadO Sérgio Miranda, enfim,
demonstrou a concentração de esforços e de informes, cuja
origem é desconhecida, pois não houve nenhuma diligência
nesse sentido, mas que nos traz à memória Oashs de um tempo
negro de nossa história política recente, que todos preferimos
esquecer, em torno de Brasília, por ~ua importância estratégica
numa eleição casàda, como será a de outubro deste ano.
Assistimos, durante esta CPI, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a diversos políticos trabalhando no sentido de transformar o Sr. José Carlos Alves dos Santos- que hoje o País
sabe quem é - em herói da Pátria, procu-rando desmoralizar
a Polícia Civil de Brasília, pai"a que ela não concluísse o seu
trabalho de descobrir o corpo da mulher de José Carlos e
apontar seus assassinos. Mas, graças a Deus, a Polícia chegou
ao fim de seu trabalho e o Sr. José Carlos está respondendo
na Justiça por seus crimes. Deixou-nos perplexos a constatação
de que homens públicos, com a responsabilidade de um mandato, sejam capazes de colocar seus interesses eleitorais acima
de qualquer coisa.
As ínvcsfigações, na órbita da CPI do Orçamento, têm
-se caracterizado, via de regra, com fatos relacion_~dos ao
Orçamento da União, 1i1veS-tigaÇões COrri resultados divorciados de quaisquer outras finalidades, salvo as elencadas no
sumário gàado pelo ato legislativo que instituiu a CP!.
Na inquirição procedida pelo Deputado Sérgio Miranda,
comprovou-se a nítida impressão de um jogo para a imprensa
e palanques eleitorais, o que se positiVOu através de sucessivas
entrevistas que o Parlamentar comunista concedeu à imprensa, após a oitiva do Governador Joaquim Roriz.
Na oportunidade, emitiu conceitos de valores, aliás, equivocados~ extrapolando suas funções na CPI, comportando-se
como- um antagonista do Primeiro Mandatário da Capital Federal. Demonstrou muito mais preocupação em denegrir, criticar e enxovalhar, flagrado por sucessivas vezes em sofismas
e distorções de fatos, sendo, inclusive, censurado por seus
pares e até pelo nobre Relator.
É lastimável, Sr. Presidente", Srs. Senadores, é deplorável
que o Deputado comunista Sérgio Miranda, a quem têm sido
oferecidas oportunidades privilegiadas de ocupar longos espaços-na mídia, inobstante a sua ·condição de suplente na CPI,
tenha adotado uma conduta divergente de seus colegas de
Comissão.
Tentou passar com~ o Muro de Berlim para o interior
da residência oficial de Aguas Claras. Nem Thomas Torquemada teria desempenhado melhor papel.
Ex~

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Pedro Teixeira, V.
me permite um aparte?
-

O SR. PEDRO TEIXEIRA- O aparte de V. Ex• é sempre
bem-vindo, Senador Eduardo Suplic~.
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O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Pedro Teixeira, não
tenho condições de avaliar a argüição formulada pelos membros que constituíram a subcomissã.o, designada pelo Senador
Jarbas Passarinho, junto ao Governador Joaquim Roriz, porque não tive acesso completo, ainda, aO depoimento. Então,
não gostaria de estar colocando em debate aquilo que V.
Ex~ acaba de relatar. Porém, faço uma ponderação: estranhei
bastante o fato de os depoimentos dos três Governadores
-Joaquim Roiiz, João Alves Filho e Edison Lobão, respectivamente do Distrito Federal, de Sergipe e do Maranhão terem sido efetuados, diferentemente dos demais, a portas
fechadas para a imprensa e sem a transmissão ao vivo para
a opinião pPblica, como normalmente tem ocorrido com todos
os depoimentos de grande interesse para a população. Acabo
de saber, no entanto, que esses depoimentos acabarão sendo
transmitidos, pois fui informado neste instante que, às l6h,
será feita a projeção do depoimento do- Governador João
Alves Filho na Sala 3. Ora,- fico perisando: por que será que
houve tanta pressão para que não se fizesse a transmissão
direta? Por que o Governador Joaquim Roriz preferiu, inclusive, fazer com- que o s_eu depoimento fOSse reiiO tão longe
da imprensa, enquanto os demais governadores, peJo menos,
chegaram a dar entrevistas? Na noite de sábado, não consegui
ver nenhuma imagem, seja dos que estavam argüindo, seja
do Governador Roriz. Vi somente um forte esquema de segurança diante da sua residência oficial. Claro que isso é faz
parte dos procedimentos da CPI, mas como V. Ex~ trouxe
o assu.nto para o plenário do Senado, eu gostaria, aqui, de
expressar esse sentimento. Senador Pedro Teixeira, fosse eu
partidário de um governador, minha primeira recomendação
a ele seria: - Governador, faça isso da forma mas aberta
possfvel, transparente, faça com que qualquer pessoa da CPI
possa argüi-lo. Neste caso, Senador Pedro Teixeira, aconteceu
ara que poucos membros, apenas, pudessem argüí-lo. Eu mesmo me senti bastante limitado. Sou membro requerente da
CPI; todavia, respeitei a designação do Senador Jarbas Passarinho, e eu não fui escolhido. Eu havia ficado em Brasília
exatamente para ouvir o GovernadOr do Distrito Federal e
os demais governadores, mas não quis desrespeitar a norma
do Presidente da CPL Não fui. Estou curioso para saber o
conteúdo. Passados dois dias, vejo algumas informações nos
jornais, mas nãO posso fazer avaliáÇãO nem mesmo daquilo
que V. Ex~ está expondo, porque"-não sei de todas as perguntas
e respostas no caso da argüíção do Deputado Sérgio Miranda.
Então, vou me reservar para comentar o conteúdo do que
V. E~ disse depois de conhecer melhor o depoimento. Mas
expresso a minha estranheza. A min~'! r:ecomendação, a qualquer Governador que fosse, seria: nada melhor que a transparência, nada melhor que dizer, ao vivo, as coisas que aconte~
cetam. Certamente, a população brasileira - mais ainda a
do Distrito Federal - teria acompanhado o depoimento, ao
vivo, do Governador Joaquim Roriz, como· se fosse, acredito,
assunto da maior importância, como sempre acontece durante
a Copa do Mundo ou em final de novela. Seria, especialmente
no Distrito Federal, um programa de grande audiência, e
S. Ex~ teria a oportunidade_ de esclarecer, ponto por ponto,
aquilo _que gostaria _de transmitir aos cidadãos, aos eleitores
de Brasília e do Brasil todo. Era apenas isso que gostaria
de registrar, prezado Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, o aparte
do nobre Senador Eduardo Suplicy veio confirmar que, no
Distrito Federal, o pleito já começou e mais um round está
provado nesta assentada. S. Ex~ vem debater aqui n~~ plenário
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matéria que a CPI debateu longamente. N"aqUCia oportunidade', S. E~ não fez nenhum protesto, conforme mostram
os Anais e as Atas. S. Ex~ concordou com a decisão da Mesa
e respeitou-a. Agora-, tenta dizer que aqui devia haver um
show.
Sr. Presidente, cada pessoa tem a sua preferência. Lembro-me dos primeiros discursos que aqui fiz, em que eu louvava
a cultura nacional e tecia considerações ·sobre a Fundação
Roberto Marinho, em virtude do relevante serviço que ela
prestava e continua prestando ao PaíS. Mereci um brilhante
aparte do nobre Senador pctista, em que criticava a Fundação
e dizia que, até na Inglaterra -melhor do que eu, S. Ex~
sabe isso, porque persegue a matéria - • existiam críticas
contundentes à Fundação Roberto Marinho.
Cada homem tem a sua preferência, repito. Airida agora,
na CPI, foi formada uma comissão para cxamiitar as contas
da Fundação Roberto Marinho, que, no meu entender, em
princípio, são ordenadas e organiza-das. Entre as pessoas que
desejavam que isso viesse à baila, e provocaram um escândalo
em tomo da expressiva instituição cultural, incluiu-se o nobre
Líder do PT nesta Casa. Não vim aqui defender o Governador;
vim fazer aqui crítica às pessoas que agem de modo díSpar
ao que estabelece o ato legislativo que mandou instituir essa
Comissão, que é apurar fatos relacionados com o Orçamento:
O Senador Suplicy adotou diversas atitudes em torno
do assunto que ajudou a provocar, que mereceu, inclusive,
· severas críticas do GoVernador Brizola.
Cada homem tem as suas preferências, só que a d_o Governador Roriz era agasalhada e amparada em preceito constitucional e manifestada, por ofício, à Comissão.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Vou permitir já. V. Ex•
terá o aparte, com muita honra.
O cjue penso, Sr. Presidente, é que o espetáculo de folguedos que se desejava assistir ·não se realizou, porque estamos
tratando aqui não de teatros, mas de coisas multo mais sérias;
estamos aqui não para servir de pretexto para que as pessoas
· façain comentáriOS do mesmo gênero desses fe"itOs pelo nobre
Líder do PT, que se tem caracterizado como um homem independente, mas que, de repente, dá seus resvales, como ocorreu nesta assentada.
Concedo, com muito prazer, o aparte a V. Ex". s-enador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Edu3rdo Suplicy - Primeiro, Senador Pedro Teixeira, V. Ex• sabe como me pronunciei a favor de que todas
as pessoas citadas fizessem depoimentos perante a CPI, incluindo os Governadores. Na minha preferência, os três Governadores teriam comparecido ao plenário da CPI. Assim,
não cabe razão a V. Ex~ quando diz que não registrei isso,
porque o fiz. Em segundo lugar, o Governador Leonel Brizola
está equivocado, e V. Ex\ neste instante, não se referiu aos
fatos tal como aconteceram, O requerimento relativo à Fundação ROberto- Marinho foi de autoria do Deputado Paulo Ramos. O Senador Jarbas Passarinho designou quatro Parlamentares para examinar a forma segundo a qual recursos do Orçamento da União estavam sendo aplicados na Fundação Roberto Marinho. Qual foi o procedimento adotado pelos quatro? Os Deputados Paulo Ramos, Luiz Máximo e Jos_é Lourenço e cu próprio consideramos que o adequado seria o
procedimento eqüânime ao_ que ocorrera com outras entidades, que foram objeto de averiguação por parte do Tribunal
tfe Contas da União. Este procedimento foi requerido por

Tcrça~fcira

11

43

nós, consensualmente. Fizemos um requerimento para que
o Tribunal de Contas da União fizesse uma auditoria, a fim
de verificar a destinação de recursos de mais de cinco órgãos
do Governo Federal e a forma como eram aplicados pela
Fundação Roberto Marinho. Esse requerimento foi- encaminhado por nós e, de pronto, deferido e encaminhado ao Tribunal de Contas da União. Em nenhum momento, voltei atrás
em qualquer atitude minha. Inclusive, apoiei o Deputado Paulo Ramos naquilo que avaliava que deveria fazer. S. Ex~ quis
acompanhar o Tribunal de Contas da União na auditoria.
Pronunciei-me a respeito. Quando o Deputado Luiz Salomão
quis alegar isso a que V. Ex• está se referindo, respondi ao
Deputado, e V. Ex~ estava presente. Não cabe razão ao Governador Leonel Brizola quando diz que deixei de cumprir com
aquilo que, isonomicamente, estava a exigir- também na averiguação das questões relativas à Fundação Roberto Marinho.
Tinha, e estou tendo, outras atribuições durante esta semana.
Estou não apenas acompanhando todos os depoimentos, mas
também ajudando - hoje, por exemplo - na redação de
parte do relatório da Subcomissão de Emendas. Por que razão
avaliamos que deveria o Tribunal de Contas examinar todas
as contas da Fundação Roberto Marinho? Porque, _se essa
tarefa fosse feita diretamente por aquela Comissão, pelo menos nestas duas semanas finais, demandaria o tempo total
dessa Subcomissão e temos outras coisas a ver. Assim, Senador
Pedro Teixeira, em neithum momento, houve aquilo que o
Governador Leonel Brizola tentou alegar no artigo.
O SR. PEDRO TEIXEIRA -Agradeço o aparte e gostaria apenas de dizer a V. Ex• que fique certo de que os Governadores não têm nada a esconder da Nação, porque, lá dentro,
ainda que a portas fechadas - para não dar talvez o ar de
festival pirotécnico, de fim de Copa do Mundo. que V. EX'
desejava - , estavam homens íntegros. A não ser que V.
Ex~ ponha em dúvida o nobre Relator Roberto Magalhães
e os Deputados Nelson Trad, Luiz Salomão, Sérgio Miranda
e Benito Gama, acreditando serem S. Ex•s capazes de-negacear
à Nação os informes do que ali ocorreu.
Embora V. Ex~ não tenha sido uma te"stemunha ocular
da história, fique certo de que os seus pares retratar-lhe-ão,
com fidelidade, a verdade.
Espero também que V~- Ex• não leve ao descrédito a
Comissão que ali ouviu o GOvernador Roriz. Não obstante
reservado, está gravado. Quanto ao espetáculo de fim de Copa
do Mundo, vamos deixar que os Estados Unidos ofereçam
um melhor do que aquele que poderia ter ocorrido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, pretendia fazer um pronunciamento'de ordem
política e pessoal, mas procurei informações, hoje pela manhã,
no meu Partido- ainda meu Partido-. a respeito da filiação
do Senador Albano Franco, se ela teria ocorrido ou não.
Fui informado somente agora, pelo Dr. Lucena, de que no
dia 7 de janeiro, em Aracaju, o Senador Albano Franco formalmente se filiou ao PSDB.
Não poderia, entretanto, fazer o pronunciamentõ que
gostaria, neste momento, sem antes informar ao próprio Senador Albano Franco que iria fazê-lo, porque, pessoalmente,
já lhe disse qual seria o meu comportamento se ~sso ocorresse.
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Também não po-deria falâr ilntes de conversar com um
político que respeito e adm_i_!_'o._um político leaL que é o Senador Mário CoVas. -Antes de conversarcom S. Ex~ e com meus
companheiros de bancada, ainda meus companheiros de bancada, não poderia faZer o pronundá.mento que gostaria de
ter feito hoje. Entretanto, farei este prOnunciamento na quarta-feira, po-rque-a "tffiriha decisão já está tomada, nada me
fará mudá-la. Quando o fato estiver concretizado --se se
concretizar-, fãSaberei qual será a posição.
Sr. Presidente, não quero perder a mit_"!ha inscrição de
hoje. portanto, gostaria de aproveitar para dizer - tendo
em vista que há número regimental para continuarmos a sessão. embora não tenhamos número para fazer votações que eu gostaria de ter feito o meu- pronunciamento hoje,
exatamente porque nã_o q_ue~o- faze.r 1 ~o.mo diss~ o Senador
Pedro Teixéira:, pirotecnia de fim de Copa com o meu pronunciamento político. Será um pronunciamento simples, singelo,
sem emoções, sem escândalos políticos, apenas de coerência
pessoal.
___ _
_
Entretanto, já que estou na tribu_fla_. quero aproveitar
este instante para, ainda em continUaÇão ao pronunciamento
do Senador Pedro Teixeira, dize~ que faço um bom conce'ito
do Deputado Sérgio Miranda. Eu,_ francamente, não o conhecia; pac,sei a Ccirihecê-Io nos trabalhos da CPI do Orçamento,
onde S. Ex• tem sido - c eu não tenho aqui procuração
nenhuma para defendê-lo - alguém que p:::.ssei a admirar,
exatamente pela forma como conduz a inquirição, tranqüilo,
objetivo, atento aos fatos.
Não posso entrar no mérito dessa rcuniâ,(). S. Ex~ pode
até ter feito tudo ao contrário ·do que faz na CPI do Orçamento. Não assisti~ não acompanhei o depoimento na residência oficial do Gõvcrrlador do -Dist~(to f'ec)eral, mas acompanhei e fiz inquiriÇào nO depoimento do Governador Edison
Lobão, porque tinha sido designado para isso.
Não 3cho que devamos fazer, já, um julgamento das
pessoas que estão dCpondo. Não podemos condená-las; nem
nós, integrantes da CPI, devemos fazer julgamentos benevolentes. Vamos examinar fátOs que ain-da não foram examinados.
Penso que, na CPI, está hãvendo um equívoco muito
grande: estamos sentindo que há uma preocu~pação em partidarizar a CPI, em personificar ?S queStões. Essa não é a nossa
missão, esse não é o ·nõsSo -ti'ãb31ho. Nenhum de nós tem
satisfação Cm fazer o que e-stamos fazendo: estamos investigando companheiros desta Casa, da Câmara. Não há, portanto, satisfação nenhuma nesse trabalho. Fomos designados para
isso.
O Líder do meu Partido - ainda meu Partido - procurou-me c perguntou se eu aceitava ser _o re_presentante do
Partido nessa CPI. Disse-me que seria uma missão desagradável, mas perguntou-me se eu poderia atender a essa indicação do Partido. A minha prefer~ncia riào seria partiCipar-dessa
Comissão, mas aceitei tàl determiilação. -dentro do princípio
de que buscaríamos a verdade.
É humano reconhecermos que há companheiros que gostam muitO de holofotes c que, quando vêem um, parecem
mariposas-, proCuf3õdo logo aproximarem-se dele. Mas não
é esse o objetivo. Não podemos sair por aí dizendo que a
conta de fulano é isto ou aquilo.
Neste momento, quero fazer a ressalva de que, quando
fomos inquirir o GõVerilã.-dor Edison Lobão, apesar de termos
dados, sempre dissemos que era m_UltO-ce-do para apontar
esses dados como defiOitívOs. porque ilão temos ainda a infor-

mação exata daquilo que representa a realidade da movimtntação bancária de quem quer que seja, principalmente daqueles de cujas contas ainda não temos o levantamento analítico.
No entanto, vejo que a imprensa não leva em consideraçãO quãndo dizemos que se deve tomar determinadQS çuidados. Apenas publica que o movim~nto de_I989 é q.uatro vezes
maior. S. Ex" pode ter todas as explicações para isso e cometeu'
o erro político de não querer dar a explicação; agora, resolveu
dá-la, por escrito, que é o correto.
Mas, Sr. Presidente, estou apenas aproveitand() a minha
iriscrição, porque, hoje, à asSUilto era áutro ..
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. EX" urh breve
aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com todo prazer.
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Supiicy - Senador Jutahy Magalhães,
acho muito importante esse depoimento que V. Exa faz sobre
a forma correta, precisa, ísenta _- eu também avalio assim
ter sido -Com que o Deputado Sérgio Miranda vem se conduzindo em todas as suas argüições na CPI. O Deputado Sérgio
Miranda tem-se esmerado em se preparar significativamente
para cada argüição. S_e_, porventura, Deputados Distritais levaram a S. Ex~ elementos, para que fizesse uma melhorargüição,
penso que nisso não há desvantagem para o Governador;
antes há a possibilidade de ele esclarecer. ainda melhor, quaisquer dúvidas que mereçam ser esclarecidas. Obrigado.

o

O SR. JUÍÁIÍY MAGALHÃES- Obrigado á V. Ex•
O Sr. Pedro Teixeira

~V--:. Ex~

me permite um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer,
_Senador_ Pedro Teixeira.
·

O Sr. Pedro Teixeira - Eu tive a honra de participar
da Comissão que V. Ex~ integrou para o questiori3mento do
Governador Edison Lobão e vi que não só V. EX" mas também
o Coordenador do nosso grupo, o nobre Deputado Odacir
. Klein~ foram incisivos em esclar~cer e solicítar ao depoente
que não ficasse naquela postura de negativa. Tudo foi feito
em um alto nível de respeito, sem que se perdesse o pulso
_ da questão, mas tudo dentro de_ um ritmo_ de u_rbanidade.
O melhor-de tudo é que~ terminada a inquirÍÇão, tudo correu
bem., foram delegados poderes para que o Coordenador pudesse emitir seus conceitos do que ali ocorreu e não vi nenhum
estardalhaço. O que me levou à tribuna hoje é que eu também
estava acompanhando até hoje esse Deputado do meu Estado,
Minas Gerais, e S. Ex~- realmente estava me dando a impressão
de que tinha necessária serenidade, além de uma. ~xtraor
dinária competênda e invulgar talento. Faço essa manifestação, baseado no que ouvi no rádio, e-m fitas de gravação
-porque eu também não estava presente-, pelos testemunhos que me foram dados por pessoas da maior credibilidade.
Inclusive, houve um desencontro na saída entre o Deputado
Luiz Salomão e o Deputado Sérgio Miranda, que dizia naquela
hora: ''Não fOi ·nada disso que ocorreu, você não está sendo
fiel à verdade". Laffiento que, nessa assentada, as explosões
eleitorais tenham talvez até distorcido aquela linha sóbria de
respeito que o nobre Deputado merecia. Estou consultando
o questionário e o que dele extraí é -q-ue ele era baseado
num opúsculo que dizia: ''Governador Roriz - um estudo
de caso". Para quem sabe ler, um pingo é letra. Então, esses
fatos me levaram inclusive a lamentar e a deplorar que o
atalho tomado pelo nobre· Deputado Sérgio Miranda venha,
no meu entender, colocar em choque todo um procedimento
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que S. Ex• vinha adotando porque no caso. S. Ex~ se deixou
levar pelo passionalismo. Os jornais publicaram suas declarações, que deviam ser veladas, intestinas e examinadas pelo
todo. Falei porque o procedimento de S. Ex\ desta vez. foi
conflitante com aquele equihbrio que V. Ex• e eu havíamos
assistido o tempo iOdo. Por isso, faço esse testemunho. deplorando que seu procedimento assim tenha sido.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço, tambcm.
a V. Ex" o esclarecimento que dá sobre essa questão. Como
eu disse, tenho a melhor das impressões desse Deputado.
Não o conhecia antes, não tinha nenhum relacionamento pessoal com S. Ex•. mas tive a oportunidade de lhe comunicar
pessoalmente, no último depoimento a que assisti, e dar-lhe
os meus parabéns pela maneira como fazia as inquirições.
Sr. Presidente, para concluir o aproveitamento desse horário-, quero (Jue seja transcritO fios Anais desta Casa artigo
que escrevi para a Bahia. que não tem, aQ contrário de muitos.
conotaÇão política local, mas trata de questão de àmbiw nacional, cujo título é "Devagar com o andor. que o Santo é de
barro .. :
Houve uma época em que se louvou a aristocracia.
Reis descendiam de deuses. expressavam sua vontade,
tinham sangue azul e casavam-se unindo faml1ias e reunindo domínios. A nobreza cortejava os déspotas e
aplaudia os tiranos. -À opressão feudal seguiram-se revoluções. Plantaram-se o~ ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
Nos centros industriais europeus, as lutas sociais do
proletariado se desdobraram contra a ordem burguesa
instalada.
Marx elegeu a classe _operária para a construção
de uma sociedade sem classes, onde o direito de todos
e_ a liberdade de cada um seriam resp~_itados. A experiência soviéHc.:i.- enveredou por outros caminhos, recitando versos de libl!rtação enquanto negava ao próprio
povo os direitos de consciência, 9-e culto e de pensamento. Sem páder ir nem vir, o comunismo naufragou.
No Brasil, a luta de classes é muito peculiar. Não
ocorre entre pobres e ricos, mas entre os que tiveram
acesso à educação e à saúde- portanto, oportunidades
no mercado de trabalho - e os que não tivera·m riada
disso.
Durante o período colonial, o senhor rural monopolizava a riqueza, e com ela o prestígio e o domínio
da massa de índios. mestiços e negros escravos. Os
escravos eram as triãbs c os pés ·ao senhor de engenho.
Da infra-estrutura económica - a terra, única forma produtiva - deriva a estrutura social brasileira.
Uma reduzida classe de proprietários e a grande massa
de trabalhadores explorados e oprimidos. Constituída
de comerciantes, profissionais liberais, burocratas e
executivos, a classe média brasileira resultou do processo de modernização da economia.
Ora, direis, hoje a claSse média morreu, não existe
mais no BrasiL Permitam-me discordar. O que houve
foi a sua proletarização. Poderíamos afirmar que a classe média alta entrou em processo _de extinção ou, como
diriam alguns, em tom jocoso, que ela se compõe de
ricos incompetentes e de pobres ambiciosos. Mas não
se iludam os grandes senhores - a classe média brasileira ainda existe. Resiste.
.
Sobreviveu heroicamente aos -últimOs governantes
e aos seus mirabolantes planos, pacotes e confiscos.
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Seduzida pelo milagre eoonômico da década 70, sonhou
com uma situação de bem-estar simbolizada por uma
casa de campo e mais de um automóvel na garagem.
Empobrecida pela recessão dos anos 80, que se aprofundou na década de 90. essa massa de brasileiros se
encontra em regime falimentai.- Insegura e afiita, a
classe média está acuada, com medo das medida·, governamentais, da falta de dinheiro, do desempre.s:o. Não
percebe sinais de estabilidade no horizonte.
Os gastos fixos mensais do cidadão brasileiro da
classe média incluem escola particular para os filhos,
aluguel ou taxa de condomínio, contas de água, luz,
telefone e gás, supermercado, clube, saúde, empregada, manutenção do carro. Impostos e mais impostos.
Por mais que reduza despesas, faça cortes, o orçamento familiar não sai do vermelho. De tudo o que
proçiuz e contribui, muito pouco volta às suas mãos.
Junto com as perdas salariais, perdeu em qualidade
de vida. O brasileiro aprendeu a viver para comer e
trabalhar. A cultura ficou limitada a programas de TV,
~ o lazer passou a ser considerado supérfluo. Mudou
os hábitos de consumo. apertou os cintos, mas parece
que a calça caiu.
Uma sensação de angústia entre o dia do recebimento do salário e o dia do pagamento das contas,
corno se as eventuais economias _estivessem escapando
pelo ladrão. Tudo isso se manifesta em uma indescri~
tível melancolia, resultante da revolta e da indignação.
Sede de justiça que atormenta até explodir sob a forma
de mobilização coletiva.
Exemplos semelhantes de deterioração das condições humanas que culminam em explosão social, estamOs presenciando há algum tempo em diversos_ países
da América Latina.
O Brasil está vivendo um processo de mobilidade
social descendente. A recessão reduz a possibilidade
de ascensão, e a inflação empurra ·os assalariados para
a pobreza. Quando as pessoas sobem na escala social,
experimentam um sentimento de conquista, realização
e confiança no futuro. Quando descem, elas sentem
frustração, desânimo e desesperança.
O cidadão brasileiro da classe média pediria concordata, se isso fosse possfVel. O agravamento da recessão gerou uma situação de quase falência entre os assalariados, com a queda do poder aquisitivo. Enquanto
a miséria se alastra, a voracidade fiscal está matando
a galinha dos ovos de ouro do Erário.
Nossos dirigentes parecem ignorar que a classe
média tem uma função imprescindível na sociedade,
atuando como um verdadeiro pêndulo da riqueza nacional.
Quando_ chega a se confundir com as camadas inferiores da escala social, em virtude de compressão salarial ou de abusivas imposições" fiscais, provoca desequilíbrio no desenvolvimento económiCo e ameaça o bemestar geral da coletividade.
Todos os países do mundo estão empenhaqdo~se
em resolver seus problemas básicos eficientemente. Es_w
truturar uma democracia que seja o suporte do capitalismo moderno, capaz de implantar o que se conhece
como, socialização da riqueza, valorizando a classe média. Pois é dela que surgirão as lideranças capazes de
conduzir o Estado e a sociedade para melhores dias.
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No mundo atual, não há mais lugar para reis, senhores feudais, latifundiá-rios,,- ditadores e tiranos.
Quanto maior a opressão, maio-r será a reação contrária
proveniente dos oprimidos. Isso_ é inevitável! t:omo nos
demonstra a História dã Humanidade.
Erá O que eu tillha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Durante o discurso do Sr. Pedro Teíxeira, o Sr.
Chagas Rodrigues, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
OSR. JOSAPHÀT MARINHO (PFL ~ BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão âOOrador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o programa elaborado pelo Governo Federal,
na tentativa de superar as dificuldades por que passa o País,
encontra-se grandemente sob exame na Câmara dos Deputados. Não há que estranhar o fato;.é o~urso normal de
medidas dessa natureza. Também nOrinaf é que a Cârnara
dos Deputados tenha lib.crdade de apreciação das m~térias
propostas e que sobre elas adote a orientação que lhe parecer
conveniente.
Ocorre, porém, que a impre-nSa está noticiando que o
Governo--eriCOrifiOu, afinal, o caminho para dar curso a seus
projetas, meâiante entendimento formulado_ com a Comissão
que examina a matéria ml'outra Casa do Congresso Nacional.
Respefto, inteiramente, a prerrogativa da Câmara dos.
Deputados de adotar o caminho que lhe parecer o mais acertado. Quero, porém, observar que o entendimento que for l:tdotado pela Câmara dos DeputadOs não será ou não deverá
ser necessariamente o que venha a-ser admitido pelo Senado
Federal.
É indispensável, portanto, que-não se crie um clima de
confusão, gerador de possíveis criticas noutrõ mOmento à nossa posição nesta Casa.
Se o entendimento de que se cogita houvesse sido encaminhado por acerto das Lideranças das duas Casas, não haveria
- - '
o que comentar.
Creio mesmo que a matéria, por sua natureza, exigiria
o trabalho conjunto das Lideranças- da Câmara e do Senado,
ate$ para facilitar a tramitação do programa -em todo o seu
curso. Se o Governo, porém, negocia com a Câmara dos
Deputados, é porque assim prefere. Próprio- é, entretanto,
assinalar, aqui, que o acordo que ali for feito não nos obriga.
O Senado Federal não é cartório de registro das decisões
adotadas na Câmara dos Deputados e não pode ser, sobretudo, cartório de registro em matéria da gravidade da que
se trata, que envolve o interesse do povo brasileiro, que r
na configuração do sistema institucional, quer na contenção
dos abusos do poder capitalista, que exorbita na fixação dos
preços para toda a população.
·
Desse ângulo, sobretudo, é que quero fixar o assunto,
pois que nosso primeiro dever, como representantes, é q de
preservar a econoniia do homem comuto. notadamente a do
mais pobre.
Ocorre que toda a imprensa vem anunciando que aumentos excessivos dos preços de .-odos os produtos ·se verificam
desde o fim de dezembro. Os preços, aliás, vêm aumentando
por todo o período do Governo do Sr. Itamar Franco.
O ilustre Ministro da Fazenda, sempre sorrindo, aprecia
esses fatos como se estivessem sob a disciplina do poder.
1
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Em iealidade, essa disciplina lhe escapa do poder de comando.
Os preços estão se elevando como se não houvesse Governo.
A Imprensa, toda ela, noticia esses fatos diariamente. Os
jornais se· sucedem e se repetem na cü"municação dos fatos
indicativos do aumento exorbitante de preços, em todos os
setores do comércio e da indústria.
Ainda, no dia 22 de dezembro, o Jornal do Brasil publicava com título destacado: "Preços disparam às vésperas do
Natal". O mesmo Jornal do Brasil, no dia 31. acentuava:
-"Remédios sobem acima da inflação··. A Folha de S. Paulo,
já no dia 9 de janeiro, assinala: "Criação da URV esbarra
na escalada de preços". Vale dizer: os preços aumentam em
tal descomedimento que a própria previsão do Governo de
instituir uma unidade monetária proximamente corre risco
-de não ser executada.
E O Estado de S. Paulo, a 4 de janeiro, num editaria.
da sua página •·Opinião~', começa_o estudo assim:
.. As- pessoas estão perdendo a_ noção de preço diante
da disparada da inflação. Com o ql_le se pagaria para comprar
um tênis importado poder-se-ia adquirir três batedeiras elétri·
cas.''
E como se isso não foSse o suficiente, do ângulo social,
o Jornal do Brasil, do dia 31. em letras em negrito e bem
destaCadas, assina_lava:
Indigência infanta-juvenil atinge 15 milhões. Estudo do IPEA revela que 59% das crianças e adolescentes
que vivem abaixo da linha da pobreza concentram-se
no Nordeste.
Enquanto isso, o nobre Ministro da Fazenda, além de
limitar-se a declarar que os preços são especulativos, fez apenas uma proclamação enfática, ainda no dia 6 de janeiro,
segundo publicação de O Estado de S. Paulo!
Aos que se antecipam com o reajuste de preços,
o Ministro mandou um recado: vão quebrar a cara.
Se quiserem usar isso para ir ainda mais em cima do
pü"vo - acentua o_ Ministro - não vão contar com
a rriinha ajuda".· assegurou o Ministro Cardoso.
Ora, o problema, Sr. Presidente, diante de tantos meses
de aumentos sucessivos e oabusivos, de todos os preços, não
é mais para o Ministro apenas usar a ênfase, mas sim de
anunciar a medida contensora. Por que não o faz? Os instrumentos legais já existem.
O Si". Carlos Patrocínio-:- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.
O Sr.- Carlos Patrocínio-Nobre Senador J osaphat Marinho, V. Ex~ fere um assunto de vital importância no que
diz respeito ao nosso momento económico. E o faz com a
propriedade de sempre. Desde que assumiu a Pasta da Fazenda, o Ministro Fernando Henrique Cardoso tem criticado veementemente a elevação abusiva dos preços. Isso se repete
em todos os jornais-. Hoje tivemos oportunidade de receber
as revistas de maior.circulação nacional, IstoÉ e Veja, dentre
outras, e vemos estampado na capa dessas revistas que a inflação projetada é de 5.500%. A IstoÉ vai mais além dessa
cifra. O Ministro já deveria ter tomado uma ·posição, o Presidente Itamar Franco já deveria ter coibido esses aumentos
abusivas de pre~:ros, ·meramente especulativos, já que não existe uma pressão no que diz respeito, por exemplo, a matériaprima. Eu comparo essa situação, nobre Senador, à de um
policial que, estando de plantão num supermercado, vai lá
dentro dizer para o dono do supermercado que estão rpubando
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as mercadorias lá fora. Qual seria a providência do dono
do mercado? Seria chamar a polícia, o próprio policial. É
necessário que o Governo tome medidas enérgicas._ Como
se fez para o salário mínimo um redutor de salário, poder-se-ia
implementar no Brasil um redutor de preços de 5% ou 10%,
para que a inflação se arrefecesse ao longo dos meses, e talvez
daqui a dois anos estivéssemos com a inflação na casa de
ao só pode ser esta. Há pessoas que lucram demasiadamente
com o aumento de preços, sabemos disto, rnas é necessária
uma ação enérgica e imediata do _Governo, porque, a continuar como está, não sabemos o que poderá acontecer ao
nosso País. Veja o que está acontecendo com o México, que,
embora tenha reorganizado a sua economia e suas finanças,
se esqueceu de uma parcela significativa da população. Com
isto, estamos assistindo a um levante cujas proporções ainda
não podemos prever. V. Ex·· chama a atenção, num momento
especial e oportuno, para que se tomem medidas, já que o
Governo tem poderes para isso*- lei delegada, CADE c
outros mecanismos. Por outro lado, nobre Senaçior, me alegra
muito essa busca pertinaz para limitar os salários dos diretorc~
e funcionários das estatais. no sentido de_ diminuir o déficit
público. Embora saiba que V. Ex·' não pense da mesma maneira, eu concordo com a reedição da medida provisória sobre
salários, que já foi derrubada por uma liminar do Supremo
Tribunal Federal. Nesse particular, o Presidente Itamar Franco, o Ministro Canhim, o Ministro Stepancnko e o próprio
Ministro Fernando Henrique Cardoso estão levando a sério,
e tenho certeza de que tomarão providências para se evitar
mais esse abuso que onera violentamente os cofres da nossa
Nação. V. Ex·· está de parabé-ns. pois mais uma vez discute
um assunto de importância vital para o reordenamento da
economia em nosso País.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe a colaboração, nobre Senador, e esteja certo de que darei também
apoio a todas as medidas corretivas de excessos nas estatais,
desde que as providências venham cm forma regular. Não
farei exceção quanto a elas. O meu prohlema é que tudo
se faça dentro da legalidade. No caso, como 1,1inha assinalando
- e V. Ex~ reforçou-, os excessos se praticam no comércio
e na indústria, o Governo reclama como se fosse um espectador, mas não adora providência alguma. O que se impõe
não é mais o Ministro declarar que não contem com ele para
o abuso. Já era tempo de ver-se, sentir-se a presença_ do Governo na coibição dos abusos. A inflação, que o Presidente
Itamar Franco conSiderava insuscetível de suportar-se aos
25%~ chegou aos 40%. Mas se _ele não suportava a inflação
de 25%-com os dois primcíros Ministros da Fazenda, como
suporta agora a inflação de 40%?
Onde está a coerência de atitude? Sei que o Presidente
da República é um homem honesto, não lhe tributo qualquer
dúvida. Mas é preciso que a honradez se traduza na prática
dos atos coercitivos dos abusos, cm todos os momento~. não
apenas em determinado momento. E já se diz que a inflação
ultrapassará os 40%! O nobre Ministro da Fazenda havia declarado, há cerca de trinta dias, que "ninguém contasse com
a exacerbação da inflação". Ela está subindo. E onde a providência coibiriva?
Tudo se passa na expectativa de que o plano venha a
ser aprovado. Decerto, algum plano será aprovado. Todavia,
enquanto o plano se discute, o GO\'erno tem um arsenal legisla~
tivo e administrativo a seu serviço -desde a Lei Delegada
n" 4, a que V. Ex• se referiu. do Governo João Goul~rt,
até leis mais recentes, que m<?derniz;aram ás procedimentos
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concernentes aos abusos de preços. Por que esses instrumentos
legislativos e administrativos_não são postos em ação, a serviço
da economia do povo? É o que não entendo que aconteça
no Governo de um homem honrado.
Há alguma coisa frágil no mecanismo do Governo. Se
e~istem os instrumentos administrativos.• se existem as leis,
se o Presidente da República não é acusado de cc-participação
cm atos irregulares, por que_as medidas não se adotam? Qual
a razão da inércia? A minha indagação o povo a faz também,
mas sofrendo.
Nós outros somos. de qualquer modo, privilegiados pela
posição política que temos. Contudo, o homem comwn não
tem privilégiç> algum ..O homem que vive de poucos salários,
o que vive de um salário t;; até aquele que vive_ de-nenhum
.salário não entende toda essa situação. Por que um Governo
honesto não adota a providência adequada, tão longamente
reclamada?
O Sr. Francisco Rollemberg- V. Ex~ me concede um
aparte'?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. nobre Senador.
O SR. Francisco Rollemberg- Eminente Senador Josaphat Marinho, tem razão V. Ex• em pronunciar, nesta tarde,
um discurso tão indignado. V. Ex~ está trazendo para o Plenário do Senado da República a voz das ruas, a palavra do
povo, daquele que está escandalizado em ver um Governo
que se diz probo. e é probo, porque é um Governo sério,
mas sem vontade, um Gov_erno que não tem um projeto,
que não tem decisão política de realizar coisa alguma. Encontra-se no_Ministério da Fazenda o nosso eminente Colega
Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos homens, pela
sua própria posição política, pelos seus escritos, pelas suas
idéias, por aquilo que divulgou, responsável pela formação
da juventude da sua época _e dos homens da minha geração.
No entanto, quando assume o Ministério da Fazenda solicita
que esqueçam o que disse, que esqueçam os seus escritos,
como se o que houvera dito c o que escrevera não tivera
tido conseqüências nos idos de 60, não provocara sofrimento
e luta em 64. Entretanto, S. Ex• pediu que esquecessem e
se disse o homem capaz-ue dominar a inflação brasileira.
Há bem poucos dias afirmou que aqueles que especularem
qu~brarão a cara. Certamente, a cara do povo, do consumidor.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso, em uma das suas bem
colocadas falas, escorrega quã-ndo perde aquela linguagem
escorreita que lhe é peculiar e diz: ·~~vamos combater esta
inf!ação!vamos comandar a economia, porque quem não tem
cão caça com gato." Palavras do Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso. Ora, Sr. Senador, quando o Ministro da Fazenda
do Brasil assevera que quem não tem cão caça com gató,
confessa, nesse instante, que o Governo não tem projeto,
que o Governo não tem comando, que ele não tem maneiras,
ou não conhece formas capazes de coibir esta inflação, porque,
se_ tivesse, se as conhecesse e as dominasse, por certo não
seria com um felino que iria caçar, porque não se caça com
gato. Sr. Senador, faz bem V. Ex~ em vir à tribuna nesta
tarde comentar sobre a inflação qu_e estamos vivendo e sobre
os entendimentos que o Governo faz com a Câmara dos Deputados, esquecendo-se da presença do Senado da República.
Faz bem V. Ex• em declarar peremptoriamente que o Senado
não é o escritório de registro da~ decisões do Governo com
a C~mara dos Deputados. Todavia, Sr. Senador Josaphat Marinho, que assim o seja, pois, pelo menos, a nós não caberá
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.a culpa de não termos quendo participar deste Governo, de
não' termos dado a nossa contribuição, de não termos mostrado
caminhos e de não termos aberto e criado perspectivas. Que
'\que dizia Que teria ui:n pafs ingovernável com mais de 20%
de inflação.- veriha nos explicar - aliás, que venha explicar
ao povo, nós entendemos muito bem isso - como se chega
a mais de 40% de inflação ao mês. Isso é decorrência de
um úriico aspecto: falta de vontade política de um Governo
que não tem projeto. Não esperem V. Ex• nem o Senado
da República brasileira que essas coisas se solucionem de
modo próprio, por exaustão, haverão de se solucionar quando
a sociedade se mobilizar, quando o povo for às ruas novamente, porque o senhor Presidente da República está, praticamente, fazendo um chamamento para que isso·aconteça. Sería
muito bom que Sua Excelência olhasse- para o Estado de Chiapas, no México, e visse as populações pobres, indígenas, desamparadas fazerem uma guerra. Na capital da República
mexicana já explodem os tanques, os carros-bomba, o terror
está instalado. E, diga-se de passagem, até bem poucos dias
atrás, quando foi realizado o acordo do NAFTA, assegurava-se que o- México-era um -exemplo par~ a A:_mérica Latina.
Sr. Presidente, este Governo tem de tomar as rédeas deste
Pafs, conduzi-lo com segurança, derrubar a inflação e acaba_r
com essas diferenças sociais tàO grítillites-:-para que nós, brasileiros, que temos vivido com sofrimento, rrias com a vida
relativamente pacata e segura, possamos continuar indo e
vindo sem guerrilhas, sem guerras, sem terrorismos, pdrqu'e
isso que estamos vivendo é um convite a tudo o mais que
ocorre no resto do mundo, onde as populações são marginalizadas e os governos são fracos. ~_sse o aparte que queda
fazer a V. Ex~ É claro que- não ilustrou tão brilhante discurso,
mas é também um desabafo deste seu Colega, que sente,
na alma, o-sofrimento desta gente, o pesar de ver um Governo
que chegou tão cheio de esperanças para o povo brasileiro
não poder realizá-las na menor parcela.
O SR. JOSAPHA'I' MARINHl)- A intervenção de V.
Ex~, nobre Senador Francisco Rollemberg, traz às observações
que venho formulan~O-novos e valiosos _subsídios.
Diante do que V. EX" mesmo acaba de dizer, a I_lOssa
surpresa é tanto maior, porque ningUém faz restrição de ordem
__
moral ao nobre Ministro da Fazenda.
b um homem íntegro, é um homem- li.J.cido, é um sociólogo; portanto, um homem com poder de captação das necessidades comuns da população. Por que não converte_ o seu
conhecimento em medidas objetíVãS'TNão basta -estou sentindo que o nobre Senador Jutahy Magalhães quer apartear
e vou atendê-lo - que S. Ex• anuncie objetivos, propostas,
ambições naturais de quem dirige. É preciso conv~rter tudo
iss_o em prática administrativa; o povo não vive das promessas
do Governo, mas das providências que o Governo adota para
salvá-lo da miséria.
V. Ex~ tem o aparte.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Josaphat Marinho, quem sabe se por uma feliz coincidência eu não esteja,
neste momento, cumprindo com o meu último dever de participar desses debates. Avalio que, além de ter na consciência
a preocupação de acompanhar o que vem sendo feito pelo
Governo, principalmente pelo Ministro Fernando Henrique
Cardoso, tenho o dever de, estando presente, participar dos
debates quando surgem algumas críticas com as quais posso
não concordar. Mas tenho que admitir que são feitas dentro
do espírito democrático parlaillentar, com toda educação, com
toda competência, como V. Ex~ vem fazendo e outros Sena-
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dores aqui também o fazem. Falou-se a ré na expressão "quem
não tem cão caça com gato." -o Senador Francisco Rollemberg também está fazendo uma mudança na sua linha partidária lá em Sergipe-, mas veja V. Ex" que os gatos caçam
os ratos. E uma das preocupações da área econômica começa
pela Receita Federal, que vem conseguindo aumentar a arrecadação do Estado, através de uma ação eficaz; não digo
tanto coercitiva mas, pelo menos. de mostrar eficiência e de
participar mais deste trabalho que é próprio da Receita. Temos
visto que a receita tem aumentado graças a esse trabalho.
O Ministro Fernando Henrique Cardoso fez uma proposta
exeqüível; é urna proposta simples, sem ser autoritária, sem
querer impor. S. Ex~ tem sido inclusive criticado pelo eminente
ex-Governador Orestes Quércia de que quem tem uma proposta não pode aceitar mudanças do Congresso Nacional.
Creio que é o contrário: quando se apresenta uma proposta
ao Congresso NaciOnal, logicamente. dentro de um debate,
desde que apareçam sugestões apropriadas e mais adequadas.
essas tém que ser aceitas. Democraticamente, foi feito isto
pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso. Agora, temos que
dar a resposta; o Congresso está com a palavra. Temos que
dar uma resposta para permitir que o Plano seja executado
e a impressão generalizada de que é possível se aplicar esse
plano; logicamente com urna correção ou outra que os técnicos
julguem necessária. Porque se formos depender de consenso,
de unanimidade do pensamento· tlos economistas, nunca chegaremos ao final. Podemos colocar Delfim Netto. Roberto
Campos, Francisco Dornelles e companhia sentados juntos
e, ao final, não chegaremos a apresentar uma proposta com
a qual todos concordem. Mas creio, Senador, que V. Ex"
está fazendo ponderações que considero justas. Não podemos
mais ficar apenas com a impressão de que alguma coisa será
feita para coibir esses abusos cometidos. Temos que fixar
a aplicação de medidas que determinem que esses abusos
não_ mais se repitam. Está sendo impossível suportar o que
est3 ocorrendo. Na própria imprensa, a qualquer hora que
se compulsem os jornais, lá estão as comparaçõ-es de preço,
em que o mesmo produto chega a variar mais de 200% de
uma loja para outra. Isso é abuso! Não podemos admitir que
um vestido de boneca custe mais do que um vestido de menina.
Também é outro tipo de abuso. Temos que tomar as medidas
que sejã."m necessárias. Quem Sabe se V. Ex\ no Ministério
da Justiça, não faria com que essas medidas fossem tornadas
com a aplicação da lei.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador Jutahy
Magalhães, o aparte de V. Ex~ é tanto mais digno de consideração quanto V. Ex" conciliou o último dever de solídariedade
partidária, com o reconhecimento dos fatos que estamos analisando. Esteja certo de que continuarei aqui, no exercício dessa
missão, sem nenhum propósito de deslocamento.
O que queria assinalar, já agora também com o atestado
de reconhecimento dado pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, é que não bastam as promessas. Já é tempo das provi·
dências; já estamos passando do tempo.
Já relembrei aqui uma vez, Sr. Presidente, e vale sempre
repetir, a adverténcia do Padre Vieira: "Não há altura neste
mundo que não seja precipício." O Governo não deve aguardar que a situação se agrave aind_a mais para adotar providências sob inspirações alheias ao ~eu próprio procedimento.
Não desejo que assim ocorra.
Nessas palavras de hoje, o que quis sobretudo assinalar
é que o poVo está reclamando providências efetivas e o Senado, de sua parte, dispõe-se a fazer o que for de suas atribuições,
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mas não quer, na apreciação dessas matérias, ser apenas in.strumento de registro. de decisões adotadas de modo alheiO
à sua vontade.

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues,
i" Vice-Presidenre.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Antonio Mariz - Carlos Patrocínio - César Dias Epitácio Cafeteira- Gilberto Miranda- Henrique Almeida
- Humberto Lucena - Hydekel Frt:itas - Iram Saraiva
- João Calmon - Jonas Pinheiro - José Fogaça - José
Paulo Biso!- Juthy Magalhães- Meira Filho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ·-Tendo em
vista a publicação, no Diário Oficial do dia 7 do corrente,
do Anexo I citado no art. 6° da Medida_ Provisória n? 399.
de 29 de dezembro de f993, que_ ·~dispõe sobre o Imposto·
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, _e_ dá outras
providências", a Presidência reabre o prazo para apresentação
de emendas até o próximo dia 12.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --, Pr~sentes
na casa 30 Srs. "Senadores.
Passa~se

à

ORDEM DO DIA
A Presidência retira. nos termos do 3.rt.. 175, letra e,
do Regimento Interno. o item 1 da pauta da sessão de hoje.
__
É o seguinte o item retirado:
PROJETO DE LÉI DA CÂMARA N; :!iiJ, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIJJ, do Regimento interno)
DisEüsSão, em turno únicO, do PrO].eto de Lei da
Câmara n' 220, de 1993 (n'' 3.711/93, na Casa da origem), de iniciativa do Senhor President~ da República,
que cria, com natureza civil, a Agência -Espacial Brasi~
leira- AEB, e dá outras providências. (Dependendo
de pareceres das Comissões de Educação, de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Económicos,
e de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2:
Discussão, em turnO único. do Projeto de Lei da Câmara
n• 77, de 1990 (n' 3.056/89, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 19 da Lei n' 7.729, de 16 de janeiro de 1989,
para especificar como sendo Segunda a Junta de Conçiliação
e Julgamento de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul,
tendo
Parecer favorável, sob n'-' 345, de 1993, da Comissão:
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
A matéria ficou sobre a meSa durante 5 sessões ordínárias
a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, d,
do Regimento Interno.
À proposição não fOram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único; (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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A votação fica sobrestada, nos termos do art. 375, VIII,
do Regimento Interno.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência retira o item 3 da pauta, nos termos do art. 175, c,
do R~gimento Interno.
E o seguinte o item retirado:
PROJETO DE LEI OA CÂMARA N• 165, DE 199J(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 3" da Resolução n" 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 165, de 1993 (n" 2.093/91, na Casa de origem), que institui o Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco - PLANVASF.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Económicos.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 4:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n" 57, de 1991, de autoria do Senádor Marco
Maciel, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Técnico em Turismo. tendo
Parecer proferido em Plenário, em substituição
à Comissão de Assuntos Sociais, Relator_: Senador El~
cio Alvares, favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta e contrário a emenda oferecida
perante a Comissão.
A matéria ficou sobre a mesa durante 5 sessões ordinárias
â fim de reCeber emendas, nos termos do art. 235, II, d,
do Regimento Interno.
·• A proposição não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, da emenda apresentada
perante a Comissão de Assuntos Sociais e do Substitutivo,
em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica sobrestada, nos termos do art. 375, VIII,
do Regimento I~terno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Volta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presidente.
Srs. Senadores, gostaria de aqui externar o meu pesar, em
especial à família e a todos os condutores rodoviários do ABC
e do Brasil, pelo falecimento do Sr. Oswaldo Cruz Júnior,
assassinado na última semana em função de disputã pessoai
ocorrida na sede do Sindicato. Trata-se de verdadeira tragédia,
ocorrida na disputa entre dois trabalhadores, e que, infelizmente, vem sendo objeto de exploração de natureza políticoeleitoral.
Seria importante que aqui os fatos fossem colocados em
seus devidos lugares e, em especial, que fosse realizada uma
investigação policiai isenta, firme, coni -a maiOr respOnSabílidade.
Gostaria de, aqui, aproveitando este ensejo, propor ao
Governador Luiz Antônio Fleury Filho que, pela Assembléia:
Legislativa de São Paulo, se d~sign~ uma comissão de parlamentares, em que esteja incluída representação do Partido
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dos Trahalhadores, para.acompanhar, de perto, o inquérito
que a Delegacia de Homicídios está realizando.
Por que essa sugestão? Exatamente, Sr. Pre~idente, Srs. ·.
Sen_a.dor.es. p~ra que não se repitam episódios de exploração
poht1ca mdev1da, como aconteceu em eleições anteriores.
Vou aqui 'citar exemplos. Em 11 de julho de 1986. ocorreu
incidente grave no Município de Leme, onde trabalhadores
rurais da cana-de-açúcar realizavam uma greve. Parlamentares
do Partido dos Trabalhadores estavam em Leme. na madrugada, por volta de 5 ou 6 horas da manhã, justamente procu-

rando evitar que

oc~rrc.::sse

rep!essão d_'!?J9_r_ç_as policiais aos
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à eventual ação premeditada e indevida- o que não é verdadeiro, acredito - por parte do Partido dos Trabalhadores.
Obviamente, todas as hipóteses têm que ser serena e rigorosa~
mente examinadas.
Avalio que o Partido dos Trabalhadores deva contribuir
para esses esclarecimentos e. daí, uma razão a mais para esta
sugestão que coloco. para o Governo do Estado de São Paulo:
de nossa parte, nós. do Partido dos Trabalhadores. gostaría~
mos de acompanhar de perto a apuração presidida pelo Delegado Nelson Silveira Guimarães. Faço_ minha sugestão: que
alguns Parlamentares, incluindo pelo menos um do Partido
dos Trabalhadores, em nome da Assembléia Legislativa.
acompanhem de perto esse inquérito policial para oarantir
a isenção do mesmo. Que seja um parlamentar. o:'putado
Estadual do PT. designado, escolhido de comum acordo, alêm
de parlamentares de outra Bancada; isso pode ser resolvido
a nível da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.
Sr. Presidente, gostaria de ressaltar que conhecia o Sr.
Oswaldo Cruz Júnior desde o re:mEo em _que fui Deputado
Estadual. de 1979 a 1983. O Sindicato dos Condutores Rodoviários de Santo Andl-é estava sob intervenção do Governo
Militar: ele e seus companheiros lutaram muito para que houve?se eleições livres no Sindicato. Como DepUtado Estadual,
fUI procurado por eles e empenhei o meu apoio para a realiza~
ção das eleições que· resultaram na escolha de Oswaldo Cruz
Júnior para presidente.
Ele foi um parlamentar muito dinâmico. destacado e nos~
so companheiro nas fileiras do Partido dos Trabalhadores.
Trata~se de uma pessoa que, em alguns momentos, criou diver~
sas polêmicas. Em 1990, pretendendo candidatar~se a Depu~
t~do Federal. surgiu um? denúncia a respeito de um seu proce~
d1mento. de caráter pr~vado, mas de conseqüências impor~
tantes sob o ponto de vista da dignidade do ser humano,
da mulher. Em função do episódio, durante a Convenção
Estadual do Partido dos Trabalhadores, em encontro regional,
esta o censurou e avaliou que não deveria ser candidato.
Esse fato, de algum~ forma, levou~o a colocar~se gradativamente de forma crítica junto ao Partido dos Trabalhadores.
É verdade que ele vinha formulando denúnciãs relativas ao
uso de seu próprio sindicato -uma vez que ele era o seu
primeiro responsável- em campanhas do Partido dos Traba~
lhadores.
Não temos o que recear desses episódios. que devem
ser devidamente apurados, mas certamente não terão sido
a causa do assassinato do Sr. Oswaldo, causa esta que entendo
deva ser investigada.
Não considero adequado que já se esteja formulando
acusações como se fosse esta a causa. O Sr. Luís Antônio
Medeiros, Presidente da Força Sindical, procura atribuir a
r~sponsabilidade_ do ocorrido ao PT, querendo que Lula de~
SISta de sua candtdatura. A candidatura de Lula não pertence
a ele próprio, nias- ao Partido dos Trabalhadores. Hoje. sabe~
se, há 30% de brasileiros que o consideram a pessoa ·que
está em melhor condição de se tornar Presidente do Brasil.

trabalhadores. Eis que começou um tiroteio. de responsa~
bílidade da polícia, que reagiu a agressões realizadas com
pedradas, por parte dos trabalhadores. quando a força policial
tentou cercear um piquete de trabalhadores rurais. Pois bem,
a polícia reagiu dando tiros, e aconteceu que, aO longo daquele
dia, no noticiário da imprensa c. durante a noire, no noticiário
nacional, pelos meios de comunicação, se dizia indevidamente
que os tiros tinham partido de Parlamentares do Partido dos
Trabalhadores.
Aquilo causou enorme impacto pelo Brasil afora. Eu mes~
mo era então o candidato a Governador do Estado de São
Paulo pelo PT e Pude sentir O que- provocou aquela visão
distorcida que somente muito mais tarde foi esclarecida. Ou
seja, nada tinham que ver os Parlamentares do Partido dos
Trabalhadores com o porre de armas e muito menos com
o tiroteio que veio a provocat-â morte dC duas pessoas, uma
trabalhadora e um trabalhador, que se encontravam no local
dos incidentes.
O outro episódio extremamente grave ocorreu em dezcm~
bro de 1989, quando era Governador o Sr. Orestes -Q.uércia.
Secretário de Segurança, o Sr. Luiz Antônip Fleury Filho,
hoje Governador de São Paulo, sendo o re~ponsávcl _pela
Delegacia de Atividades Policiiís Anti~SeQücstro eXatãmente
o Sr. Nelson Silveira Guimarães- ou,
meJlOS, ele colaborou, como um- dos responsáveis, para desvendar o seqüestro
do Sr. Abílio dos Santos Díniz, ocorrido no dia II de dezembro, poucos-dias antes da eleição presidencial de 17 de dezembro de 1989, segundo turno, em que se defrontavam Fernando
Cõllor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva.
Na véspera da eleição, no dia 16 de dezembro, quando
a polícia tinha conseguido desvendar onde estava o Sr. Abllio
dos Santos Diniz, logo na manhã daquele sábado, véspera
do domingo de eleições, apesar de não ter partido do Sr.
Nelson Silveira Guimarâes o conceito de qualquer vinculação
do Partido dos Trabalhadores, os policiais que estavam sob
o seu comando divulgaram a vers_ão de que teria sido o Partido
dos Trabalhadores que seqüestrara o Sr. AbíJio dos Santos
Diniz.
Aquilo explodiu com extraordinária força·e-Xatamente_durante o fim de semana das eleições. Em jornais, baSta lembrar
a manchete do jornal O Rio Branco, que dizia: PT seqüestra
empresário. Mas por todo o País usou-se daquela tragédia,
o seqüestro do Sr. Abílio dos Santos Diniz- que, felizmente,
não levou à perda de qualquer vida - , com extraordinária
O Sr. Josaphat Marinho- Permite~me V. Exk um aparte?
força, para prejudicar a candidatura de Luiz Inácio Lula da
Silva.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V.Ex• com muita
Pois bem é exatamente o Secretário de Segurança de
honra.
então, Luiz Antônio Fleury Filho, Governador de São Paulo,
resolveu avocar para a Delegacia de Homicídios, cujo DeleO Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Eduardo.Sugado é Nelson Silveira Guimarães, o inqUérito policial relativo
plicy, não entrarei na análise do fato que V. Exa comenta,
ao assassinato do Sr. Oswaldo Cruz Júnior. E. neste~ primeirOs
porque dele desconheço os pormenores~ A advertência de
ciias, já surge com força a tentativa de se vincular o assassinato
V. Exa serve~ entretanto, como uma observação para corrigir
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certa tendência que se está generalizando no País. A todo
acontecimento de algum relevo, procuraRse dar uma conotação
política ou sobre ele se argúi uma suspeita muitas· vez€;.s_se_m
nenhum fundamento. É preciso que se corrija isso, a bem
da boa apuraç-ão dos fatos de maior relevo no País.
O SR. EDUARDO SUPLICY - AgradeçO (} oportuno
aparte de V. E::<> Penso que, de fato, precisam-os teia devida
prudência na questão relativa a episódio~ trágicos como este.
Quando neste Coilgresso Nacion31 sC quer aproveitar o episó·
dio para dizer-se: "há que_s_e.instalar de pronto a CPI rctativa
à CUT e ao Partido dos Trabalhadores" entendemos que
devam ser ap-uradas as relações entre os partidos políticos
e as entidades siOdicais. No nosso entender, isso não se deve
restringir ao- PT e à- CUT; dçve _a!DpliarRs: para todos os
demais partidos, entidades sindicais, patronais e de trabalhadores -sem qualquer receio da apuração sobre o PT e a
CUT. No entanto, deve-se ser prudente na formulação de
acusações, pois muitos hoje estão tentando atribuir fat9s J!áO
verdadeiros ao Partido dos Trabalhad.ores ou a sindicalistas
da Central Única dos Trabalhadores.
Em verdade, a própria viúva do Sr. Oswaldo Cruz Júnior
deu um depoimento bastante sereno sobre esse assunto. E
as pessoas que acompanharam de perto o episódio também
tém opinião bastante semelhante à da viúva.
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José Benedito de Souza, apontado como autor dos tiros
que mataram Oswaldo na tarde de quinta-feira, tinha tido
uma briga com ele anteriormente. Há depoimentos no St:"ntido
de que eles teriam tido uma briga física na qual o Sr. "Zezé"
havia levado vantagem; depois, o Sr. Oswaldo Cruz Júnior
teria solicitado a pessoas que dessem uma surra no mesmo.
Não sei exatamente se são verdadeiras essas informações.
O importante é que sej3 feita a apuração rigorosa.
Parece-me um pÚuco estranho o que disse_ O Delegado
Nelson Silveira Guimarães; que aguardaria, até hoje, a apresentação de José Benedito de Souza, o Zezé. Espero que
essa espera não signifique qualquer ação para tentar evitar
a apuração rigorosa e equilibrada _des&e fato.
Tenho certeza, Sr. Presidente, _de que se taz necessário,
neste instante, sobretudo serenidade e muita capacidade de
investigação, para nãó haver distorções.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Fresidente.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não ha mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de quartafeira, às 9h, a seguinte

ORDEMDODIÁ

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 220, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, Vill, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 220, de 1993 (n° 3.711/93, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que cria, com natureza civil, a Agência
Espacial Brasileira
AEB, e dá outras providências.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Educação, de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos
Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania)
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2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 77, DE 1990

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
77, de 1990 (n° 3.056/89, na: Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 19 da Lei no 7. 729, de 16 de janeiro de 1989,
para especificar como sendo 2a a Junta de Conciliação e
Julgamento de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob n° 345, de 1993, da Comissão:
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 1993

Votação, em turno úriico, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 6, de 1993 (n° 162/86, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção no- 126, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos Navios
de Pesca, adotada por ocasião da 50a Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em 1966,
tendo
Parecer favorável, sob n° 400, de 1993, da Comissão
- de Relações Exterior~~ e Defesa Nacional.

4
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N" 10, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 10, de 1993 (n° 147/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
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celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dO Rein-o da Tailândia, em Brasília, em 21 de março de
1991, tendo
Parecer favorável, sob n'l 408, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

5
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 57, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do P.rojeto de Lei do Senado n°
57, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe
sobre o exercício da profissão de Técnico em Turismo, tendo
Parecer proferido em Plenário, em substituição à
Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Elcio Alvares,
favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta e
contrário à emenda oferecida perante a Comissão.

6
PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 165, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
A

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n~ 165, de 1993 (n° 2.093/91, na Casa de origem), que institui o
Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco
- PLANVASF. (Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 156, DE 1993

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n°
156, de 1993 (apresentado· pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 507, de 1993), que
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a
contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Brasil
S.A., agente do Tesouro Nacional, no valor de cento e cinco
milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três
cruzeiros reais e trinta e três centavos, a preços de 21 de
dezembro de 1992.

8
PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 157, DE 1993

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n°
157, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 508, de 1993), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR) a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de dezoito milhões
seiscentos mil cruzeiros reais, a pr~ços de setembro/93, utilizando
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
PEDU

e
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9
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 158, DE 1993

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n°
158, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 509, de 1993), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) a
contratar operação de créditu junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A.
BANESTADO, no valor de doze milhões e
quatrocentos mil cruzeiros reais, a preços de setembro/93,
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano - PEDU.
ATO DO DIRETOR·GERAL N• 5, DE "!994
o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso d~ atribuição
(Levanta-se a sessão às 16h32min.) . que lhe foi conferida pelo art. 7'?, § 29 , da Resolução n 9' 42,
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n"
000.607/94-0, resolve:
·
ATO DO PRESIDENTE N' 5, DE 1994
Exonerar OSVALDO ALVES DE ANDRADE do carO Presidente do Senado Federal, no uso da sua. compego, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de
tência regímental e regulamentar, de conformidade com a Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Darcy
delegação de competência que lhe foi ôutorgada pelo Ato
Ribeiro, a partir de 31 de janeiro de 1994.
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
Senado Federal, 10 de janeiro de 1994.- p/Manoel Vilela
em vista o que consta ~2 Processo n~--~~OgJ{~~-7,_ ~~_so_l'!'~: _~
de Magalhães, Diretor-GeraL
APosentar, voluntariamente, o~ servidor AGENOR JOSE
ATO DO DIRETOR-GERAL N• 6, DE 1994
DA SILVA, Técnico Legislativo, Area de Polícia,_Segurança
e Transporte, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal
O Diretor-Gei-al do Senado Federal, no uso da atribuição
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea
que lhe foi conferida pelo art. 7•, § 2•, da Resolução n• 42,
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi- de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n 9
nado com os arts. 186, inciso III, alínea, a, 250 e 67, da Lei
000.608/94-7, resolve:
n~ 8.112, de 1990, bem assim com os arts. 36, 29 ; 37 e 39
Nomear CELSO LUIZ RAMOS DE MEDEIROS para
da Resolução (SF) n• 42, de 1993, e a Resolução (SF) n•
exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar,
77, com proventos integrais, observado o disposto no art.
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e
37, inciso XI, da Constituição Federal.
exercício no Gabinete do Senador Darcy Ribeiro.
Senado Federal, 10 de janeiro de 1994- Senador HumSenado Federal, 10 ~e janeiro de 1994. -p/Manoel Vilela
berto Lucena, Presidente.
de Magalhães, Diretor-Geral.
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BRASíLIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 12• SESSÃO, EM 12 DE JANEIRO DE

1993
1.1 -ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República
-N• 32, de 1994 (n• 24194, na origem), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
.
-N• 33, de 1994 (n• 26/94, na origem), de agradecimento de comunicação_.

1 .2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR MAGNO BACELAR- Regozijo pelo
ingresso da Sendora Júnia Marise, representante do Estado
de Minas Gerais, nO PDT.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Protesto
contra a filiação do Senador Albano Franco no PSDB.
1.2.6- Requerimento
- N• 4, de 1994, de autoria do Senador Humberto
Lucena e outros Srs. Senadores, de homenagem de pesar
pelo falecimento do ex-Deputado José Joffily Bezerra de
Mello. Aprovado, após usar da palavra o Senador Antônio

Mariz, tendo a Presidência se associado às homenagens
prestadas.
1.2.7_ "'""": __Leitura de projeto
_.
__
-Projeto de Lei do Senado n9 l, de.l994, de autoria
- N? 48, de 1994, de 6 do corrente, encaminhando
do Senador Humberto Lucena, que autoriza o Poder Exeinformações sobre os ques1ros Coris-tarites do Requerimento
cutivo a instituir o Premio Euryclides de Jesus Zerbini,
n• 1.122, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda.
do Mérito Médico, e dá outras providências.
-N9s 72 e 73, de 1994, de i1 do corrente, encami1.3 - ORDEM DO DIA .
nhando informações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de autoria -dos Senadores Nelson Wedekin
Projeto de Lei da Câmara n• 220, de 1993 (n' 3.711/93,
e João Rocha, de n•' 1.106 e 1.390, de 1993, respecti_na Casa de origem), que cria,_ com natureza civil, a Agência
vamente.
Espacial Brasileira- AEB, e dá outras providências: Reti1.2.3- Avisos de Ministros de Estado ~
ra~~ da pauta nos termos do art. 175, alínea e, do Regi- N' 9/94, de 7 do corrente, do Ministro de Minas
mento Interno.
e Energia, encaminhando informações sobre os quesitos
Projeto de Lei da Câmara n• 77, de 1990 (n• 305/89.
constantes do Requerimento n"' 1.130, de 1993, de autoria
na· casa· de origem), que dá nova redação ao art. 19 da
do Senador Gilberto Miranda.
Lei n• 7.729, de 16 de janeiro de 1989, para especificar
- N• 38/93, de 27 de dezembro último, do Ministro
como sendo 2~ a Junta de Conciliação e Julgamento de
das Relações Exteriores, encaminhando informações sobre
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. Votação sobresos quesitos constantes do Requerimento n~" 1.128, de 1993,
tada nos termos do art. 375, -inciso VIII, do Regimento
Interno.
de autoria do Senador Gilberto Miranda.
1.2..4 - Requerimento
Projeto de Decreto Legislativo n•6, de 1993 (n•162186,
- N• 3, de 1994; de autoria do Senador Humberto
na Câmara dos DepUtados), que aprova o texto-da ConvenLucena, solicitando a transcrição, nos Anais- do Senado ção n? 126, da Orgànização Internacional do Trabalho,
Federal, do artigo A Guerra_ da Fome, de José Nêumanne, · sobre Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca, adotada
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, no dia 8 de
por ocasião da 50" Sessão da Confe-fência Internacional
janeiro de 1994.
do Trabalho, realizada em Geneora, em 1966. Votação
1.2.2 - Avisos do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
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Oiro... AdluiD
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DE MAOAI.IiÁES

elo

AOACIEL DA SILVA MAIA

CARLOS KOMI!RD VIEIRA NINA

sobrestada nos termos do art. 375. inciso VIII, do Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n·· 10. de 199.3 (n"
147/91, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto
do Ac_ordo sobre Transportes Aéreos_. celebrado entrç o
Governo da República Federativa do Brasil e o GbVéino
do Reino da Tailândia, em Brasilia, em 21 de março de
1991. Votação sobrestada nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno.
Projeto de Lei do Senado n'' 51, de 1991, que dispõe

sobre o exercício da profissão de TécnicO _em TUrismo.
Votação sobrestada nos termos do art. 375, inciso VIII,
do Regimento Interno;·
. ----~Projeto de Lei da Câmara n• I65, de 1993 (n" 2.093/91,
na Casa de origem), que institui o Plano p_ara o De~envol
vimento do Vale do São Francisco- PLANV .ASF. Retirado da pauta nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno.
ProjetO -de Resolução n9 156·, de 1993, q.ue autoriza
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a contratar
operação de crédito interno junto ao Bancó do Brasil S.A.,
agente du Tesouro Nacional. no valor de cento e cinco
milhões, cento e vinte e dois mil, oitO.éentos c:: cinqüe.nta
e três -cruzeiros reais e trinta e três centaVos, a preços
de 21 de dezembro de 1992. Discus._o;;ão encerrada, ficando
a votação sobresta.da nos termos do art. 375, inciSo- VIII,
do RegimentO lnterno.
Projeto de Resolução n<:> 157. de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Santa Rita do OesJ~ (PR) a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S. A. - BANESTADO, no valor de dezoito
mílhõcs e seiscentos mi] crUzei'ros n!iiis, a preços de setembro/93, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. DisCussão encerrada, ficando a votação sob restada nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno.
Projeto de ReSoluçãO- ni> -15t(Cfe 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) a contratar
operação de crédito junto ·ao Banco_~? Estado ~o Paraná
S.A. - BANESTADO, no valor de doze milhões e quatrocentas mil cruzeiros reais, a preços de s.etembro/93, utilizando recursos do Programa Estadu;:tl de Desenvolvimento
Urbano -PEDU. Discussão encerrada, ficando a votação

·----~-'-f'''"-
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sobrestada nos termos do art. 375, inciso VITI, do Regimento Interno.
1.3.-1 --DiScurso após a Ordem do Dia
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Sacrifícios
ainda maiores exigid_<?S pelo plano FHC II.
1.3.2 - De-signação da Ordem do Dia da próxima ses- ·
são.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 13• SESSÃO, EM 12 DE JANEIRO
DE 1994
2.1 -ABERTURA
2.2-EXPEDIENTE.
2.2~1 - Avisos de Ministro de Estado
- N·' 719/93, 1.992/93 e 45/94, de 28 e 27 de dezembro
último e de 12 do corrente, dos Ministros da Ciência e _
Tecnologia, da Justiça e das Comunicações, encaminhando
informações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n' 1.121,1.133 e 1.120, de 1993.. de autoria do Senador
Gilberto Miranda.
2.2.2 - Leitura de Projeto
-Projeto -de Irei .dÓ S~~_ado n9 Z/~1_2_ <:f~ ~3:U~tgr:i(,l do
Seriador DirCeu CarneirO, q1,.1.e dispõe -sobre a publicação,
pelos parfidos políticos,_ do.s valores de doações recebidas '
de pessoas físicas ou-jurídicas, e dá ~u_tras providências: ·
2.2.3- Requerimentos
- N9 5/94. de autoria do Senador Lourival Baptista,
solicit;mdo que seja considerado, corno licença autorizada,
o_ período de 26 de dezembro último a 11 do corrente.
Apro~ado.

- N<: 6/94, de autoria do Senador Onofre Quinaii,
solicitando que seja considerado, co~o licenç~ autorizada,
o período de 17 e 18 do corrente m~s. Aprovado.
-N"7/94, de autoria do S_enador Júlio Campos, solici- ·
tando a retirada do Requerimento n~ 1.420193. Déferido.
-N-'8/94, de autoria do Seriadoi" Cid Sab6iá.de Carvalho, requerendo a convocação doMinistro da Justiça. Senado(~1<!~!ício Corrêa para discorrer s_obre o 'cogitado plano
de fujimorização do País.
.
-N~ 9/94, de autoria do Senador Júlio Campos. requerendo que seja solicitado ao Ministro de Estado da Faúmda, Dr. Fernando Henrique Cardoso, o envio -da relação
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cte pagamento a serem feitos pela Pol2!}ia ao Governo

Projeto de Resolução n'' 157, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR) a
_contratar operação de cré_dito junto ao Banco ,do _E;~~ado
_do Paraná S.A. - BANESTADO, no Vãlor de dezoito
_milhões e seiscentos mil cruzeiros reais, a preços de setembro/93 •. utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbaºo- _PEDU. Aprovado. À Comissào
Diretora para redação final.
_ Redação final do Projeto de Resolu_ção n" 157, de
· IY93. Aprovada. À promulgação.
-Do Senador Jonas Pinheiro, Líder do PTB no Sena~
Projeto de Resolução n' 158, de 1993, que autoriza
do Federal, de__substituição de membro em Comissão Per- __a Prefeitura Municipal de Caf~zal do__Sul (PR} a contratar
manente.
- operaçãO de crédito junto ao Banco do Estaçlo 99 Paraná
-Do Senador Marco Maciel, Líder do PFL no Senado
S.A. ~ BANESTADO, no valor de doze milhões e quatro~
Federal, de substituição de membro
Contissão Mista.
Centos mil cruzeiros reais, a preços de setembro/93, utili~
2.2.5 - ComunicaÇão da Presidência
zando recursos do Programa Estadual de Des.envolvimento
-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da
Urbano- PEDU. Aprovado. À Comissão Diretora para
Medida Provisória no 411, de 7 de janeiro de 1994, que
redação finaL
altera a redação do art. 69 da Lei n' 8.672, de 6 de julho
Rcdação final do Projeto de Resolução n' 158, de
de 1993, e dá OUtras pro_vidências; designaç_ão da Comissão
1993. Aprovada. À promulgação.
Mista e fix~ão de calendário para a tramitação da m~téria.
Projeto de Lei da Câmara n' 165, de 1993 (n' 2.093/91,
2.2.6 - Apreciação de Matérias
n_a Casa de origem), que institui o Plano Diretor para o
-Requerimentos n'' 1.437 a 1.439, 1.445, 1.447 e
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - PLAN1.450/93, de autoria dos Senadores Darcy Ribeiro, Beni
VASF. Aprovado, após parecer de plenário, tendo usado
Veras, Esperidião Amin, Áureo Mello, E vã Blay e Jonas
da palavra os Srs_. Josaphat Marinho e Marco Maciel. À
Pinheiro, respe:ctivamente, lidos em sessões anteriores.
--sanção.
Aprovados.
Projeto de Lei do Senado n'' 170/92, que atribui ao
2.2.7- Discurso do Expediente
__ _
Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB a competência
SENADOR AUREO MELLO - Apelo em favor
do Registro dos Arquitetos para o exercício da profissão.
da preservação da Zona Franca de Manaus.
Aprovado com emendas, após parecet de plenário. À Co~
2.2.8 - Comunicação
missão Diretora para redação final.
--De autoria do.Senador Onofre Quiilàil, conlu-ni~
Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n" 170/92.
cando sua ausência dos trabalhos"da Casa ·no período de
-Aprovada. À Câmara dos Deputados.
15 a 18 de janeiro do corrente ano.
Parecer n~ 251/93, da Comissão de Constituição, Jus·
tiça e Ctda_d;mia, ConcluindO pelo arquivamento da Repre~
2.2.9 - Requerimento
_
seritação n~ 1/93, do Presidente da Câmara dos Deputados,
-No 11/94, de autoria do Senador César Dias, soliciDeputado Inocêncio Oliyeira 1 c9ntra o Senador Magno
tando esclarecimentos, junto à FUNAI, sobre de:núncias
Bacelã.r, em virtude de declarações feitas ao jornal Folha
feitas pelo Jornal da TV Globo, em 6-f-94, em relação
de S. Paulo, edição de 18 de março de 1993. Aprovado.
à presença de estrangeiros em reservas indígenas na Ama·
Ao arquivo.
zónia.
Ofício n' S/178/93, através do qual o Governo do Esta2.3 - ORDEM DO DIA
do da Para1ba solicita autorização para reescalonar a dívida
Projeto de Lei do Senado n' 57, de 1991, que dispõe
~_l_!traída pelo Banco do Estado da Paraíba S.A. - PA,.
sobre o exercício da profissão de Técnico em Turismo.
RAIBAN e por sua controlada PARAIBAN - Crédito
Aprovado o substitutivo, nos_ termos do Requerimento n"
13/93, ficando prejudicados o projeto e a emenda. À Co- -Imobiliário S. A._ junto ao Banco Central do Brasil, no
valor de oitocentos e quatro milhões, oitocentos e sete
missão Diretora pará"-tedação do vencido para o turno
mil, cento e cinqUenta e quatro cruzeiros reais e trinta
suplementar.
- - -- -e cinco centavos. Aprovado, após parecer de plenário, favO~
Redação do vencido para o turno·suplementar ,do Pro·
rável nos termos do Projeto de Resolução n\' 1/94. À Comis·
jeto de Lei do Senado n" 57. de 1991. Aprovado, nos termos
são Diretora para redação final.
do Requerimento n<? 14/93. À Càmafa dos Deputados.
Redação final do Projeto de Resolução 1/94. AproProjeto de Resolução n~ 156, de 1993, que autoriza
vada. À promulgação.
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a contratar
operação de crédito interno junto ao Banco do Brasil S.A.,
Parecer n" 464/93, da Comissão de Assuntos EconóM
agente do Tesouro Nacional, no valor de cento e 'cinco
micos sobre a Mensagem n• 413/93 (no 882/93, na origem)
milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta
do Senhor Presidente da República, que conclui favoravele três cruzeiros reais e trinta e trés centavos, a preços
mente ã aprovação do nome do Senhor RUY COUTINHO
de 21 de dezeJ;Ilbro de 191i2. -~prova~Q. À CorriiSsão Dir_eDO NASCIMENTO, para exercer o cargo de_Presidente
tora para redação final.
__
_
_
do Conselho Administrativo de Defesa Económica. RetiRedação final do Projeto de Resolução 156, de 1993.
rado da pauta, nos termos do artigo 175. alínea e, do Regi·
Aprovada. À promulgação.
menta Interno.
brasileiro.
- -- - -- N9 10/94, de autoria do Senador Ronan Tito e outros
Senhores Senadores, sOlicitandO á -pn)"rrogação por mais
90 (noventa) dias do prazo da Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a investigar a situação at.ual da evasão
fiscal no País.
2.2.4 - ComUnicaçoes
-Do Senador Albano Franco, referente a sua filiação
ao Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB.

em
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Parecer n" 464-A,de 1993. da Comissão de Assuntos
Económicos sobre i Mensagem n' 4!3/9:3 (n" 882/93, na
origem) do Senhor Presidente da República que conclui
favoravelmente à aprovação do nome da Senhora NEIDE
TERESINHA MALARD, para exercer o cargo de Conselheira do COnselho Administrativo de Defesa Económica.
Retirado da pauta, nos termos do artigo 175, alínea e.
do Regimento Interno.
Parecer n" 464-B, de 1993, da Comiss.J.O de Assuntos
Económicos, sobre a Mensagem n• 413/93 (n" 882/93, na
origem) do Senhor Presidente da República, que- conclui
favoravelmente à aprovação do nome do Senhor CARLOS
EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO, para exercer o
cargo de Cpnselheiro do Conselho AdministrativO de Defesa Econômica. Retirado da pauta, nos termos do artigo
175, alínea e. do Reg!mcnto Interno.
Parecer n~ 464-C/93, da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n" 413/93 (n" 882/93, na origem)
do Sf:nhor Presidente da República que conclui favoravelmente à aprovação do nome do Senhor MA RC~LQ :M:ONTEIRO SOARES, para exercer o cargo de Conselheiro
Administrativo de-DefeSa Económica.- Retirado da pauta,
nos termos do artigo 175, alínea e, do Regimento Iç.terq.Q.
Parecer n~ 464-D/93, da Comissão de Assuntos EcOnómicos (n~ 882/93, na órigerri) -do Senhor Presidente daRepública, que conclui favoravelmente à aprovaçãn do nome
do Senhor JOSÉ MATIAS PEREIRA, para exercer o cargo de Conselheiro- Admini"sirativo de Defesa Económica.
'

Retirado da pauta, nÓs termos do art. 175, alínea e, do
Regimento Interno.
.
2.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA Defesa de emenda constitucional, de autoria de S. EX~',
propondo a criação do Território Federal do Aroaguaia.
2.3.2 -·Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
2.4 -ENCERRAMENTO

3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

- N"' 74 e75, de 1993
4- ATO DO PRESIDENTE
-6 e 7, de 1994
--571193 (Apostila)
5- ATOS DO DIRETOR-GERAL
- N"' 7 e 8, de 1994
6- TERMO DE CONVÊNiO
7 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
-- . . .
.. .
- Resolução n• 2/93 (RepublicaçãQ)
8 - MESA DIRETORA .
9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
..

'

Ata da 12a Sessão, em

1~, ~~janeiro

de. l99,4 .....

10a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena e Chagas Rodrigues
As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
567/91, na Casa de origem), que revigora a Lei n• 8.199,
de 1991, sancionado e transformado na Lei n\' 8.843, de'lO
SENADORES:
Affonso Camargo _ Antonio Mariz _ Çhagas Rodrigues _ de janeiro de 1994.
De agradecimento de comunicaçtio.~
Esperidiílo Amin _Humberto Lucena_ Jonas Pinheiro _ Josaphat
Marinho_ José Richa_ Jutahy Magalhães_ Magno Bacelar.
N•33, de 1994 (n" 26/94, na origem), de II do corrente,
referente às Mensagens CN n~ 1 e 2, de 1994, participando
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ A lista de
o término, sem deliberaçao- final do CongrçSSõ_ Nacional, do
presença acusa o·comparecirriento de 10 Srs. Senadores. Haprazo para apreciação das Medidas Pro_visórias n9' 372 e _373,
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
de 1993, respectivamente.
Sob a proteção de Deus, iniciamos· nossos trabalhos. ____ _
O Sr. 1<? Secretário procederá à if:ltU.fa do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLiêARestituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 32, de 1994 (n" 24/94, na origem), de 10 do GOrre.nte,
.~ferente ao ProjeJ.Q_de Lei da Câmara n9 152, de 1992. (n"

AVISOS
DO MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
N<:> 48/94, de 6 do corrente, encaminhandÕ informações_
sobfe os <.}uesitoS ·co-nstantes- do ReqUeriinento n9 1.122, de
1993, de autoí-ia do Senador Gilberto Miranda;
N9 72/94, de 11 do corrente, encaminhando informações
sobre os quesitos constantes do Requerimento ri9 1.106, de
1993, de autoria do Senador Nelson Wedekin; e
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N'' 73/94, de 11 do corrente, encaminhando informações
sobre os quesitos constantes do Requerimento n" -1.390, de
1993, de autoria do Senador João Rocha.

As informaç'ões foram encaminhadas, em cópias,
aos Requerentes.
__
Os Requerimen-toS vão aO Arquívo.

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
N"9/94, de 7 do corrente, do Ministro de Minas e Energia,
encaminhando infol-inações s-obre os quesitos constantes do
Requerimento n" 1.130, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda; e
N'' 38/93, de 27 de dàembro último, do Ministro das
Relações Exteriores, encaminhando informações sobre os
quesitos cpnstantes do Req_lleri_mento n\' 1.128, de 1993, de
autoria do Senador Gilberto Miranda.
As infoimaçóes fofa-fi encalnifliiãdas, em cópias,
ao requerente.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
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• 3, DE 1994
Nos termos do.art. 210 do Regime~to Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Sé:nado, do artigo "A Guerra
da Fome", de José Nêumanne, publicado no jornal O Estado
de S. Paulo, no dia 8 de faneiro de 1994.
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1994. - Humberto
Lucena.
O SR. P--RKSlDENTE-(Chagas Rodrigües) -De ãcorào
com o art. 210. § 1'', do Regimento Interno.- o teque-riménto
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Passa-se à lista de oradores __ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Sup!icy.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BA-CELA.R (PDT ,- MA. Pronuncia
o seguinte díscurso. Sem r:evisãodo orado_r.) -Sr. Presidente,
Srs. SenadoreS~ a função de Líder do me_u Partido proporciona-me,,hoje, a gra~de alegriade saudar o ingresso n9 Partido
Democrático Trabalhista - PDT, da nobre Senadora J únia
Marise.
Todos nós, nesta Casa. e principalmente o povo mineiro
acompanhamos a carreira brilhante. atuante e de propósito
elevado da nobre Senadora Júnia Marise, que trilhou sua
vida pública como Vereadora, Deputada Federal, Vice-Governadora, assumindo o Governo de Minas temporariamente,
e como Senadora que abrilhanta e honra esta Casa com posições firmes em defesa dos ideais democrático-s, ideais que
coincidem com os propósitos fundamentais da Carta Manifesto
do nosso Partido.
Trata-se. portanto, Sr. Presiderite, _S~s. Senadores, de
um momento da maíor importância para o PDT: ocorreram
transferências de partidos por parte de inúmeros Srs. Parla-
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mcntares, e o nosso Partido foi engrandecido com adesões
do maior significado.
Mas é a presença da nobre Sen_adora J únia Marise nas
fileiras do P"DT que dá o maior destaque às transformações
que o povo brasileiro anseia pela ética dos políticos, pelo
cumprimento de compromissos, com o resgate e o respeito
da cidadania brasileira.
A Senadora Júnia Marise representa para o PDT. em
Minas, o sucesso, o êxito alcançado nas suas gestões junto
aos políticos daquela terra. que se caracteriza como uma das
mais avançadas, das mais elevadas e tradicionais regiões da
política brasileira; significa o fato de que o PDT encontra,
em Minas, o verdadeiro fio da história que defende. das transformações sociais, das conquistas e sobretudo. Sr. Presidente.
_!1ºbre_s Srs. Parlamentares, do respeito à cidadania. aos conci_dadãos.
_A admiração que tenho pela nobre SenadoraJúnia Marise
abre as portas para o engrandecimento do nosso Partido em
Minas. Nós, da B_a_ncada do Senado Federal, a recebemos
orgulhosos e honrados. certos de _que, a exemplo de todos
os seus pares. a Senadora Júnia Marise poderá contribt!ir
com o PDT para que encontremos os verdadeiros caminhos
que o povo brasileiro espera que desempenhemos nesta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr.
Chagas Rodrigues, r Vice~Presidente, deixa .a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce~
na, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Congressistas,
na segunda-feira passada, ouvimos o Senador Mauro Benevides, que se congratulou com Senador Gerson Camata pelo
ingresso de S. Ex• nos quadros do PMDB; hoje, o Senador
Magno Bacelar congratulou-se com a Senadora J únia Marise
pelo seu ingresso no PDT. Não venho a esta tiibüna fazer
o mesmo em relação à entrada do Senador Albano Franco
no PSDB. Pelo contrário, vim Prótestar contra esse ·r~to.
Em primeiro lugar desejo, Sr. Presidente ,ler a nota oficial
do PSDB da Bahia:
O Partido da Social Democracia Brasileira PSDB. seção do Estadoda Bahia, através da sua Executiva Regional, e refletindo também o pensamento unânime (ie todos os parlamentares, prefeitos e vice-prefeitos, bem assim do conjunto de sua valorosa militância, especialmente a já organizada setorialmente como
a Juventude Tucana, toffiado_ de surpresa e irtdignaçáo
com a notícia da filiação do Senador Albano Franco.
ocorrida ontem em Sergipe, toma público:
1) A filiação do Senador Albano Franco ao PSBD
constitui grave infração ao estatuto partidário e legislação con~xa. na medida em que desrespeita a decisão
-do segundo congress_o nacional do PSDB, realizada
em São Paulo nos dias 3 e 4 de dezembro de 1993,
quando, por aclamação, foi aprovada moção repudiando a possibilidade de sua filiação, bem como a do Senador Amazonino Menáes e a do Go_vernador Gilberto
Mestrinho. É dever de todos os filiados respeitar e
fazer _cumprir as decisões democráticas e regularmente
tomadas pelos órg~os de direção partidária, especialmente as oriundas de instância superior de deliberacão.
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2) O PSDB baiano adotará as-medidasestatut~rias
e legais cabíveis para reverter essa Situação. quer im~
pugnando a indesejada filiação, quer requerendo a intervenção nos órgãos de direção partidária sergipanos,
responsáveis pelo fato.
3) Concomitantemente. estaremos adotando providências visando a imediata convocação da Convenção
Nacional do PSDB, não só- Para escolha de seus novos
dirigentes como também para que sejam aprovadas
definições no PSDB quanto a questões centrais como:
linha político-partidária. campo de atuação político-ideológico e alianças táticas e estratégicas. Não é possível que o PSDB continue sUrdo ao clamor de importantes segmentos do povo brasileiro que está exigindo
uma clara posição partidária em favOr de um projeto
nacional capaz de permitir, "através de uma redefinição
do papel do Estado, a construção de uma sociedade
mais justa, mais participativa e menos desigual, sob
a égide da ética c da democracia.
4) A filiação do Senador Albano Franco é um
grave equívoco· político. que se coloca na contramão
da história e dos compromissos do PSDB. Não pode
ser conduzida como uma questão pessoal, corporativa
ou region-al. Sua trajetória política é absolutamente
oposta ao que pregamos e fazemos. Por isso mesmo,
deploramos a atitude da Executiva Nacional que, ao
invés de evitá-la, tudo fez para tentar consumá-la.
5) ConclamamoS os companheiros dos demais Diretórios Regionais a se manifestarem e a cerrarem fileira com a posição contfãrfa à -peimanén.cia do Senador
Albano Franco em nosso Partido. O golpismo não pode' rá ser uma prática política tolerac:J.!J dentro do PSDB!
Salvador, 8 de janeiro de 1994.
Fernando Schmidt
Presidente do PSDB- BA
Gastão Pedreira
Secretário-Geral do PSDB- BA
Dentro do prazo legal,_ Sr. Preside-nte, Srs. Senadores,
o PSDB da Bahia entrou com a· impugnação contra a filiação
do Senador Albano Franco.
Diz a impugnação:

ILM'' SR. PRESIDENTE DODIRETÓRIO REGIONAL DO PARTiDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB - SEÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE
.
Fernando Roth Schmidt, Tftulo Eleitoral n'·'
397587205-90, 224' Seção, I" Zona Eleitoral - BA,
regularmente filiado ao PSDB em 14-3-90, Presidente
da Comissão Executiva do DiictóriO RCgiona(do Estado da Bahia. abaixo firmado, vem, tempestivamente,
na forma legal e estatutária, impugnar o pedido de
filiação-a esta Agremiação Partidária do Senador Albano Franco, com fundamento no art._.5", § 3~, do Estatuto
do Partido da Social Democracia Brasileira e art. 3",
§ Je, da Lei n•' 5.682/71 (Lei Orgâníea dos l'arlidos
Políticos), c demais dispOsições rego lamentadoras atinentes à espécie, segundo os fatos e fundamentos que
-a seguir passa a expor:
1. Tomamos conhecimento, ontem, do pedido de
filiação do Senador Albano Franco ao PSDB, através
do fax dirigído por V. s~ ao SenadorJutahy Magalhães,
dando conta que a ficha de filiação fora assinada no
dia 6 de janeiro do corrente.

Janeiro de 1994

_ 2_. _Surp.resos, constatamos _que este fato, ou seja,
a recepção do pedido de filiação do Senador ALBANO
FRANCO contraria expressa decisão do II Congresso
Nacional do PSDB, reunido cm São Paulo nos dias
03 e 04 de dezembro de 1993, que, por aclamação.
aprovou moção repudiando a possibi!idade de ingresso
no Partido do referido Senador. entre outras personalidades atualmcnte .consideradas politicamente indesejáveis.
3. A Simples recepção do pedido de fi!íação já
pode ser interpretada como_ descumprimento da decisão congressual demOCrática Te reiularmente tomada
por parte desse Diretório. Nossos estatutos são claros.
bem assim toda a legi~lação conex.a; é_ d~yer de· toe! o
filiadO cumprir e fazer cumprir as decisões regularmente adotadas pelos órgãos de direção partidária, especialmente as oriundas de instância Superior de deliberação, como é o caso do Congresso Na~i~pal Partjdário.
4. A rejeição_ à filia_çào do Senador Albano Franco
não foi assumida pelo Partido de forma precipitada
ou leviana. Ao contrário. foi ft"__~;~to de ~m longo processo de reflexão ao cabo do qual a mai()ria das direções
regionais se manifestou contrari!irile~Jlle~-- ãiê-fn de um
cxpressivà número de pailaffiet:tta~es ~a melhor tradição partidária. Registre-se também c_t posição contundente da Juventude Nacional do PSDB, tornada pública_e amplamente divulgada. A história política do Senador Albano Franco se coloca em absoluta contramão
cOm_ os co~promlssós ass.i.úTiidós pelo PSDB com o
pOvo brasíieiro. Por isso mesmp; urna. deciSão dessa
envergadura não poderia ser tratada como uma questão
pessoal, corporativa ou sob a ótica ·exclusiva do inte- ·
resse regional nas eleições de 1994.
_________ 5. Consumado, entretapto, __ o-pedido de filiação,
vinlbs, no prazo legal e pelas razões acimç. expostas,
requerer a sua impugnação, esperando o pronto acolhi·
mento ·desse Diretório no sentido do indeferimento
da filiação, em sintonia com a vontade nacional do
Partido.
6. Por fim, queremos alertar esse Diretório para
-a sua tesponsabilidade ._O deferimento da filiaç-ão indesejada poderá configurar violação _de de_'ler partidário.
conforme preceitua a Lei n" 5.682/71 (LOPP), em seus
ans. 70 e 71,_ e ensejar pedido de intervenção dessa
Direção Regional.
7. CertOs, contudo, de que afinal prevalecerá o
bom..senso e salvaguardados haverão _de fiCã.r o~ interesses maiores do Partido, que nesse grave momento
_ da vida nacional precisa se apresentar unido e com
sua marca de Partido ético intocada, aguardamos serenamente a decisão de acolhimento da presente Impugnação, por ser esta a Decisão Legal justa e, acima
de tudo, democrática.
P. Deferimento .
. Salvador •. S de janeiro de !994
Fernando Roth Schmidt
Filiado ao PSDB

e
Presidente do Diretório Regional do PSDB
Seção do Estado da Bahia
Esses, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são os dois documentos que pretendia ler nesta hora.
Tive o cuidado rião só de anunciar na s~gunda-feira que
iria falar hoje como de avisar, no gabinete do Senador Albano
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Franco, qUe tamhém ína ler essa nota ofiCütl. porque gostaria

de fazê-lo na presença de S. Ex··. como tive a oportunidade
de. antes da filiação, dizer a S. Ex·' qual seria o meu comporta-·
mente, se essa filiação fosse concretizada.
Por isso_, Sr. Presidente, ontem mesmo. tiv_e a preocupação de mandar a'o Presidente do PSDB. o ex-Governador
Tasso Jereissati. o meu pedido de desligamento da Comissão
de Ética do Partido. Procurei o Líder do meu Partido. Senador
Mário Covas. cprn quem estive na segunda-feira à noite. e_
pedi a S. Ex·• que me desligasse de toda~ as Comissões das
quais faço parte erhno'rrh~ do Partido, P?rque__ tínha que manifeStar a minlla discordâilcia coin esse fãto. Não tenho prohlcma algum de ordem pessoal: as restrições não são de ordem
pessoal ao Senador A lhano Franco. são de natur~za política.
Estou atendendo ao que consta {io programa de meu Partido.
Sr. Presidt:~te, quand~ diz: ·
·

"Não ·partilhamos com os liberais conservadores
a crença Cega no auto~atismo das forças Je mercado
e nçrn pretendemos. corno eles. tolhcr a aç~o reguladora do Esfado oridc ela for necessária para estimular
·a pmdução e contribuir para o bem-estar.
A raCionalidade da relação entre os fins desejados
pela sociedade e os meios disponíveis requer transparência da informação e participação ampla do cidadão
nas decisões sobre políficas pú-óTícU:s.As palavras de um program·a- nada valem. se não
forem acompanhadas de ação: Conscientes disso. temos tanta preocupaç'ãO com 'Os· críté-fióS de aceitação
de adesões e Os' padrões de comportam~!!__to dos nossos
mi[itantês ·qua-ntõ c·om as prop(lstãS-pãrtidárias. ··

.'
J::ssa questão não é de hoje, Sr. Presidente. Tive o cuidado
-porque essa questão não é de hoje. Sr. Presidente- de
ler todos os pronunciãtilentoS do Senador Albano Franco no
Senado Federal. Todos!
S. Ex'-' defende urna linha na qual acredita, não podendo
ser criticado por isso. Suas manifestações estão dentro da
sua consciência empresarial. sendo coerente no ·que defende
na linha da política econômi'ca do País. apesar de não o ser
na linha político-partidária. Então não pode ser critícado pelo
que-defende, acreditando naquilo que fala. Nós é que podemos
ser ·criticados por aceitarmOs que ven-ha para o nosso Partido
aquele que não deft!nde os mesmos princípios que defendemos.
Poder-se-ia dizer que temos no noss<Y·mero talvez quem
pense de maneira ainda mais diferente da nossa do que o
Senador Albano ~rance, mãs S. Ex·' paga um p·re·ço-pela importância que tem. E urna figura- nacional, conhecida nacional~
mente pelas suas idéias, que tem cornprom!_ssos nacionais.
A sua irnportâneíà faz de 5. Ex~ um sím-bOlo daquilo que
defende.
Um Partido que recebe num dia Walter Barelli não pode
ser o mesmo Partido que, nQ mesmo dia, recebe .o Senado•
Albano Franco.
- -- V. Ex", Sr. Presidente. é do PMD_B, como eu tambén
já fUí. Recordo-m·C-da ainargura com que o nosso Líder, Sena:
dor Mário Covas, muitas vezes, ·na Constiti.Jinte, tihha de
ir à tribuna e dizer que abria a questão para vótação, oporque
não- podia falar em nome do PMDB, como um todo. Isso
se repetiu cm diversas ocasiões, porque o PMDB estava dividido.
Houve um momento da história da política nacional em
que era até conveniente haver, dentro de um partido, esse
7

.
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Jêque de opções ideológicas. _Mas. posteriormente. os partidos
foram se constituindo.
F~la-se muito na necessidad~ de_ se fortalecer_os partidos
políticos. por4uc a democracia só poderá sobreviver se tivermo!' partidos políticos fortes, e a incoerência política e_ ideológica dt:ntro do partido não o fortalece.
Sr. Presidente. tenho aqui os votos do Senador A lhano
Franco nu Constituinte:
No. primeiro turno: contra a estabilidade; contra_ as 40
. horas; contra o turno de 6 horas; contra o salário minimo
r_eál; cOritra a prescrição cte 5 anos: contra o piso- salarial;
abstenção no direito de _greye~_con~ra o .aviso prévio mínimo
de 30 dias: contra a comissão de fábrica.
No segundo turno: contra·a cstabllidade; contra as 40
horas: contra o turno de_ 6 _horas: contra a prescrição_ de 5
anos: contra o direito de greve:._contra o aviso prévio proporcional; contra a estabilidade dci_dirigente sindical; contra o
sindicato como substituto proces~mal: contra a participação
dos trabalhadores nos órgãos de seus_ interesses~ abMenção
na auto-aplicabilidade dos direitos sociais.
A favor da Unicidade sindical: a favor do presidencialisffio
- c nós somos um Partido parlamentarista: a favor dos 5
anos para Sarney; abstenção na aposentadoria proporcional;
contr<-t <-1 reforma agrária; contra o direito de grc_ve do servidor
pU:hlico; abstenção no defensor do povo; contra o mOnopólio
de distribuição Jo petróleo.
Sr. Presidente, é .o que cu disse hoje. está no Jornal
do Brasil: Q_$~nador Albano Franco que me perdoe, mas
essa atitude política é oportunista. Se o Lula ganhar a eleição,
S. Ex' vai querer entrar no PT. no dia segui·nte!_ E -isso não
·é possível num Partido como o nosso .
Sr. President~:, o meu Paftido, na Bahia. entrou com
a impugnação, e pede-me alguns dias para ver o andamento
desse processo.
Considero-me já afastado do Partido. Mas dou oportunidade ao Partido para ~cr corno vai agir nessa 4uestão. Hoje
deve haver uma reunião da Bancada Federal.
Sr._Prc~idcnte_, honestamente. falei com o Senador Albano Franco. na presença do Senador Beni V eras, ambos presentes no meu gabinete, antecipei-lhes tudo isto que estou dizen_d~
aqui. Mostrei todas as razões pelas quais eu. pess~t:tlmente,
não poderia aceitar a-entrada de S. Ex·• no Partido. A Bancada
no Senado Federal teve oportunidade. através do seu Líder,
de manifestar sua preocupação, contra a entrada de S. Ex·'
no Partido. A Bancada na Câmara dos Deputados também
teve oportunidade de mostrar um posicionamento contrário
a sua entrada no Partido. O Congresso Nacional do Partido,
por unanimidade. aprovou a moção de repúdio a sua entrada
no Partido.
Por que essa insistência em entrar?
Em Sergipe, quais são as aliaJ!ças do Senador Albano
Franco? _São com o PFL e o PPR.
Q_u_ais_os oponentes do Senador Albano Franco em Sergipe'' Eles são o PDT, o PSB, o PCB, o PPS, o PC do B,
todos partidos progressistas.
Sr. Prc_sidente, é incrível que isso aconteça. Pessoalmente, em diversas vezes, aqui, no Senado Federal- talvez alguns
Senadores cooheçam esse trabalho que venho executando-,
tenho lutado muito contra o que chamo de '"a elite do poder"
e qu_e_ nunca sai do poder. Essa .. elite do poder" que às vezes
é derrotada pelas urnas, às vezes é ·derrotada por um movimento nacional, 'como no caso do impeachment, mas que_ dá
-a volta por cima, como se diz, e retorna ao poder. Reaproxima-se do poder e, como um polvo. vai sufocando o poder
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e levando o País a essa situaçãO de degradação que se constata
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Li, aqui no plenário, há algum tempo, um artigo que
fiz, na Bahia. defendendo que o PSDB tinha que mostrar.
de público, o seu interesse numa renovação dessa "elite do
poder". É o meu ponto de vista. Não digo nunca que o meu
ponto de vista é o certo, é o correto, que esta é a verdade
absoluta, mas é _o que defendo, consciente e honestamente.
Cciffio disSe.- não condeno o Senador Albano Franco pelas
posições que S. EX• tem, entendo que seja coerente com elas.
E coerente, inclusive, com os compromissos que tem--[felo
cargo que ocupa de Presidente da Confederação Nacional
da Indústria. Então, para S. Ex•. é coerente reaeber "zero"
do DIAP, dentro do compromisso que tem com a Confede~
ração Nacional da Indústria. É coerente para mim receber
·~dez'' do DIAP, pelos compromissos que assumi em praça
pública quando fui candidato do PMDB. em 1986.
Mas, Sr. Presidente, a .. elite do poder" vai tomãndo coo~
ta, vai retomando conta do poder. E essa é a tr?tjetóda política.
Eu sei que é muito difícil reverter a s-itUação, e_ por isso é
que já estou me considerando um cx-pcessedebista. Pediram
um prazo. Dou esse prazo; não me custa nada dar ~sse prazo.·
Mesmo assim, acho muito difícil, porque embora eu acredite
que a Bancada do PSDB na Câmara dos Deputados, mais
uma vez, vai reafirmar su'a j;oSiÇao._ também ac~~ditq que,
mais uma vez, vai haver insistência de entrar no Partido,
seja qual for a porta pela qual venha a entrar.
Sr. Presidente, sei que não faço falta para ningué~._Hoje,
não mais pertenço a nenhuma Comissão do Senado, tom exce~
ção da CPI do Orçamento, porque, conforme expliquei ao
Líder do meu Partido, Senador Mário Covas, primeiro, qUero
chegar ao final dos trabalhos; segundo, não quero que nin~
guém venha dizer que na hora da decisão eu saí. Essa foi
a razão pela qual pedi para permanecer naquela Comissão.
Nas demais, os meus companheiros, que me viam lá com
freqüência, não me verão maiS. Acredifá que Cm pouco tempo
complementarei aquilo que estou disposto a faze,ri

O Sr. Lourival Baptista- PÚmite~me V. Ex·' um aparte,
nobre Senador Jutahy Magalhães?

o-SR. JUTAHY MAGALHAE!(- Pois não, Senador
Lourival Baptista.
.O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Jutahy Ma~
galhães, estou ouvindo V. Ex• falar a respeito da sua saída
do Partido. Permita-me que lhe diga: conheço V. ExH desde
menirio.

v:
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com dignidade e está conosco. já foi lançado. por nós, candi~
dato a Governador do Estado de Sergipe. Mas ele não era
filiado ao nosso Partido. Como foi convidado pelo PSDB.
resolveu filiar~se a ele. Não vejo inconvenientes a que_ o Sena~
dor Albano Franco pertença ao PSDB. Creio que o Partido
nada tem a opor~Ihe, devido às posições que- ocupa. Apenas
tenho a lastimar que V. Ex• retire~se do Partido porque _será
uma grande perda. Lastimo a saída de V. Ex·' do PSDB.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex",
Senador Lourival Baptista, mas acredito que V. Ex•' está falan~
do sobre a política de Sergipe. E é conveniente que eu diga.
. por exemplo, que o PFL não sofreria qualquer arranhão se
o Senador Albano Franco entrasse para o PFL. S. Ex·· iria
honrar o PFL, porque suas ligações Políticas. su-as posições·
políticas se coadunam com o PFL. O Senador Albano Franco
continuar no PRN. também não teria nada demais.
Como eu disse. não tenho nenhum problema de ordem
pessoal quanto à figura do Senador Albano Franco, que é
uma das pessoas mais dignas que podem existir. Mas o pensamento político de S~ Ex" não está afinado com o pensamento
político do PSDB. Pode até haver no PSDB gente 4Ut!' comun~
g1:1e dos mesmos pensamento~ de S. E~'! Entretanto, como
eu disse aqui, S. Ex" pagã o preço da importância que tem.
do símbolo que é - sua figura é um símbolo. Onde S. Ex''
está, delineia-se Q_pensamento que será seguido por aquele
partido.
_
. .
O Ministro Wãlter Barelli que me perdoe cítá~lo como
exemplo, mas entendo que não se coadunam dentro do mesmo
partido Walter Barelli, de um lado, e Albano Franco, -de
. outro. É inaceitável. porque São dois sílnbolos.
Como também seria inaceitável a presença do D~putado
Roberto Freire no PPR, porque também ele é uma figura
nacional.
Esta é uma discordância que tenho.
Espero, por exemplo, que o Senador Albano Franco me
substitua, na Bancada; na defesa da luta contra o oligopólio
dos meios de comunicação; que ele venha defender aqui a
idéia de que não podemos aceitar que a opinião pública nacional seja manipulada pelos meios de comunicação~· Sei que
o Senador Albano Franco vai lutar, como eu luto, aqui no
Senado, para acabar com o monopólio dessas famílias que
tomaram conta, nos Estados. dos meios de comunicação e
que _e_stâo sendo responsáveis pela manipulação, a. cada dia
mais intensa, da opinião pública, de acordo com seus mteresses
políticos e econômicos.
_
.
Essa luta deveria ser enfrentada pelo Partido. Por isso,
·Sr. Presidente, é _que espero que S. Ex~ me substitua nas
Comissões., que_sej3 o representante do Partido nas Comissões
-das quais eu partid,Pava.
~ra o que tinha dizer, Sr. Presidente.

O SR. JUTAHY MAGALHÃESÉx• era meu companheiro, mesma idade.
O Sr. Lourival Baptista - Amigo, grande admirador
e, além disso, meu pai era amigó de seu pai. Quando da
COMPARECEM MAIS O SRS. SENADORES:
Revolução de 30, houve aquela batalha ent Sauípe, na Bahia,
e eles foram, depois, para Alagoinhas, onde residíamos. Eá,
Alexandre Costa _ Amir Lando _ César Dias _ Eduardo
seu. pai, Agildo Barata e Rui Carneiro alploçaram ém nossa
Suplicy _ Elcio Alvares _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi
casa. Quer dizer, a amizade vem de ·priscas eras, como dizia
Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ Guilherme
aquele grande amigo-de V. Ex~, Cáronel Petrom1io de AlcânPalmeira_ Henrique Almeida_ Hydekel Freitas _Iram Saraiva_
tara Reis. Conheço V. Ex~. ,re longa dara. A saída de V.
Jarbas Passarinho_ João Calmon _ João França _ João Rocha_
Ex~ do PSDB, nobre Senador, vai fazer muita falta, pela sua
José
Eduardo Vieira _ J@o Campos _ Lavoisier Maia -· Levy
estrutura moral, pela sua maneira de proceder, a forma como
tem agido na sua vida pública. Agora, quarito à ida do Senador . Dias_ Louremberg Nunes Rocha_ Lourival Baptista_ Mansueto
de Lavor _ Marco Maciel _ Mário Covas _ Nabor Júnior _
Albano Franco para o PSDB, discordo de V. Ex", porque
Onofre Quinan _ Pedro Simon _ Pedro
acho que o Senador Albano Franco é um político digno, sério, Nelson Wedekin
,leal. honesto e os cargos que tem ocupado-os-vem--exercendo Teixeira Ronan Tito.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não há mais
oradores inscritos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 1" Secretário.
É lido o .seguinte
REQUERIMENTO N• 4, DE- 1994
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, as_ seguintes homenagens pelo falecimento do ex~Deputado José Joffily Bezerra
de Mcllo.
a) inserção Cm ata de um voto de profundo pesar~
b) apresentação de condoléncias à famtlia e ao Estado.
Sala das Sissões, 12 de janeiro de 1994. - Humberto
Lucena - Antonio Mariz - Chagas Rodrigues -- JosaphatMarinho - -José Richa -- Marco Marciel - Magno Bacelar
- Lorival Baptista.
O SR. PRESIDENTE ( Humherto Lucena)- Este requerimento depende de votaçào. em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Scnadore::, que o desejarem.

O SR. ANTONIO- MARIZ- Sr. Prcsicler!te, peço a palavra.

.
.
O SR. PRESIDENTE (Humherto Luceno) - Concedo
a palavm ao nohre Senador Antonio Mariz. para encaminhar
a votação.
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que não tenha obtido êxito- nessa campanha ao Senado sob
a legenda socialista. Mas nada disso abateu o seu ànimo.
Em 1964, quando integrava o Conselho Nacional de Eco~
nomia, foi surpreendido pela cassação de- seus direitos políti~
cos. integrando, para honra sua. a primeira lista dos punidos
pelo golpe militar vitorioso. bul-ante longos anos afastado
assim da atividade política. deslocou-se ao Estado do Paraná,
mais precisamente a Londrina, onde veio a tornar-se um dos
mais notáveis empresários locais. sem com isso desvincular-se
de suas preocupações com os destinos nacionais. cOm o aestino
da Paraíha.
Voltou-se para a atividade in"telectual. Dedicou sua -inteligência e _sua cultura â historiografia, à investigação dos (atos
históricos paraihanos, e produziu vasta. obra. da qual destaco
os livros Morte na Ulen Company, em que e~crce suas convicções nacionalistas; Londres-Londrina; Fatos e Versões; Revolta
e Revolução - 50 Anos Depois, uma análise profunda da Revolução de 30 na perspectiva paraibana - a Paraíba, que foi
sede da tragédia nacional que serviu de estopim à deflagração
da revolução-. e Anayde Beiriz, um livro sobre os aspectos
trágicos e simultaneamente roq1ânticos da Revolução, Por
retratar uma histOria marcada_ por grancie_s e fortes sentimentos
pesSoais que envolveram a Profc_s~ora AI_layd,e_ :St;írif: _e__láão
Dantas- que viria a matar o Presidente João Pessoa em função
de episódios relativos a esse reladon~mento -esse livro_ pela
sua extensão humana, pelo alcance dos valores envolvidos,
tornou-se cenário de um filme que alcançou g_rande repercussão no Brasil inteiro.
· - José Joffily marcou a ~qa yi,da e_f!l do_is aspectos fun<;la.mentais; a vida pública - na ação política. na participação
partidária, na integração ao COngresso Naçional, na Constituição de 1946 -e o aspecto de .sua vida intc~ectual, a obra
que-realizou.
··

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Pora encaminhar a votação. Sem revisãO do orador.) ~Sr. Presidente
e Srs. Senadores. o Presidente desta Casa e eu assinamos
esse requerimento para que o Senado preste o voto-de pesar
pelo desap(trecimento do Deputado José Joffily Bezerra. Que
transmita ao Estado da Paraíha _e-a sua família a expressão
, das nossas condoi é ridas.
Constitui, de fato, significativa perda para a vida pública
O Sr. Marco Maciel- V. Ex·· concede-me um aparte.
do País a mort~ do Deputado Jose Joffily, que durante longo
_f!obr~ Senador Antonio Mariz?
tempo, em hrilhantc trajctória, participou da vida nacional:
representou a Paraíha na Câmara dos Deputados e deixou
O SR. ~NTONIO MAii.Iz~ Pois não. nobre Senador
ampla contribuição à forrnulaçáo-·ctas políticas brasileiras no
Marco Maciel.
seu tempo.
__
_ - - --",
-~---- , _O Sr. Marco Maciel- Desejo ser breve em minha interConstituinte em 1946, reeleito por divers-as legislaturas.
venção. Como parlamentar nordestino e como Líder do PFL
o Deputado José Joffily distinguiuwse por seu espírito aberto,
no Senado Federal, não posso deixar de associár-me 3 manifespor suas posições progreSsistas, pela coragem com qu-e defentação de pesar que expressa V. Ex'! pelo passamento do ilustre
deu as suas idêias.
político, e por que não dizer. escritor JoséJoffiiy, que durante
Integrante da Frente Parlamentar Nacionalista, exerceu
muito tempo representou o Estado da Para1ba na Câmara
papel destacado na defesa dos valores pátrios, dos interesses
dos Deputados. Não tive uma convivência mais próxima com
brasileiros, assumindo função de grande relevância na defesa
o ex-Deputado, mas devemos reconhecer ter sido o ilustre
do monopólio do petróleo, na criação da ELETROBRÁS,
fatêddo não somente um excelente parlamentar que teve um
em suma, na fixação de políticas afinadas com o interesse
desempenho excepcional na Câmara dos Deputados, mas tambra~ileiro que expressavam. a seu ver. os mais autênticos an-_bémum historiador, um escritor, um pensador político, enfim.
seios nacionais.
Freqüentemente, com S. Ex• me correspondia e.-admirava
Na Paratba, foi o paladino da luta pela reforma agrária.
muito, ao lado do.seu talento político, a sua notável produção
Recordo-me de campanha que desenvolveu em todos os quaintelectual. Mesmo depois que deixou a Para1ba e assim tarndrantes do Estado, expondo-se à intolerância do pensamento
~~m a vida pública, no Paraná,_ onde passou a residir, não
conservador. desafiando preconceitos, arrostando o ódio dadeixou de escrever, produzir importantes depoimentos sobre
queles que, em hipótese alguma, admitiriam alteração do sisteo seu Estado a Paraíba e sobre _o Pais. Dai por que a sua
ma fundiário. Nada o detinha na defesa das suas posições
mortG nos deixa muito tristes. Quero, por essa razão, em
e das suas idêias.
Evoluiu, c_onstantemente, em seu pensamcn~o e_ação.
meu nome pessoa_! e em nome da Bancada do meu Partido,
manifestar a V. Ex'! o nosso sentimento pelo passamento do
Ingressou no Partido Socialista Brasileiro, oriundo que era
ilustr~ .ex-Parlamentar e pedir que faça chegar a sua fami1ia,
do PSD, e ali, numa dissidência da sua legenda originária,
de modo especial a sua viúva, e às instituições às quais o
desfraldou as bandeiras próprias do seu ideal, adotou as teses
D~putado José Joffily pertencia, inclusive a Academia Paraisocialistas c candidatou-se ao Senado da República em nome
b_anfl_de Letras, a nossa tristeza pela perda deste ilustre político
do novo partido. Não eram propícias à época, evidentemente.
e intelectuaL
as idéias avançadas_ de José Joffily. Por isso não surpreende
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O SR. ANTONIO MARIZ -:-- Muito obrigado, Senador

Marco Maciel, as palavras de V. Ex'' enriqUeCem meu depoimento.
O Sr. José Richa- V. Ex" me permite um apart~-?
O SR. ANTONIO MARIZ - Com todo o prazer. nobre
Senador.
O Sr. José Richa -Senador Antonio Mariz, estou surpreso, pois não tinha conhecimerito desta pesarosa not(cia do
falecimento de uma extraordinária fíglira como José Joffily.
Fico consternado COino V. Ex~ e todos aqUeles que conheceram
e tiveram a oportunidade de conviver com esse grande homem.
Gostaria de solidarizar-me com seu pronunciamento, V. Ex•
traçou um perfil competente e fiel com relação à trajetória
política de José Joffily-. -pois fOi. realmente. um homem de
posições avançadas. até demais para seu tempo, muito coerente. firme. atuante. defendia com ardor. e_ntusiasmo e crença aquilo que pregava. Político que passou por este Congresso
deixando sua marca, como figura humana, no plano de convivência social, era extremamente agradável, homem culto,)tttcligente e bem informado. Era escritor de um enorme talento,
com livros publicados c autor de peças de teatro. Mas há
uma outra faceta que talvez os companheiros, os políticos
mais antigOS CfUe-conheceram bem o JoséJoffily desconheçam:
o de grande empresário. Logo depois de abandonar a vida
política, ele resolveu ir para Londrina, minha cidade, de onde
fui Prefeito. E, parece-me, que sua chegada àquela cidade
coincidiu com o período em que eu estaya na Prefeitura. restabelecendo um antigo contato que tínhamos desde a Câmara
Federal. Confesso que, no começo. cheguei a duvidar de que
ele pudesse. num campo _que eu jamais poderia iriüigínai' que
ele fosse entendedor, ser bem-sucedido na montagem de uma
empresa de defensivos agrícolas. Eu conhecia a face urbana
do JoséJoffily, nunca soube dos seus çonhecimentos a _respeito
da economia rural. Entretanto, ele se revelou um excelente
empresário. Sua empresa foi de vento em popa, cresceu e
se tornou--uma das maiores do EstaÇ,q,..__ u_ma 4jl~1 ,maiores do
sul do Brasil. Então, o.Joffily era uma figura polivalente.
onde ele entrava, as coisas davam certo. E é por isso que
sempre digo que o trabalho, a per~everança, a coerência,
a crença naquilo que se faz realmente é capaz de produzir
coisas extraordinárias. Então. por tudo isso, fico bilStante entristecido com o desaparecimento, que considero até prematuro, de um homem da estatura de José Joffily. M1,.1ito obrigado
a V. Ex~
O~ SR. ANTONIO MARIZ - Muito obrigado, Senador
José Richa.
~
--~
A intervenção de V. Ex'1 confirma'éssa- faCeta-âa-vida
de José Joffily e acrescenta informações iinportariteS às- suas
atividades no Paraná, que adotou como a· sua segunda casa.
Cassado nos seus direitos -políticos, é no.Pãfaná QUe se realiza,
·
que se afirma.
V. Ex~ salienta a atividade empresarial por ele ali desenvolvida. E é também no Paraná que se volta para atividade
intelectual mais intensa. ~ lá que produz, que realiza a sua
obra, que escreve:.os seus livros. S. Ex", sem dúvida alguma.
estabeleceu vínculos extremamente fortes com o Paraná e
tinha por essa terra grande amor e estima.
Dividiu-se, ao firi3t de sua vida, entre Londrina e João
Pessoa, entre o Paraná e a Parruba, pois, não ·obstante n·ão
voltasse a pleitear cargos eletivos, jamaiS se dist3.ilCi()li.--da
vida política. Foi um constante animador dos movimentos
sociais na Paratba, um permanente ator junto aos jovens.
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junto aos movimentos estudantis. Homem em renovação constante, à frente do seu tempo. como bem disse V. Ex"
Portanto, recebo as palavras de V. Ex·• c as incorporo
ao me.u pronunciamento como uma contribuição realmente
importante para a composição do perfil do Deputado José
·
Muito obrigado.
O Sr. Lourival Baptista- V. Ex" me permite um aparte?

Joffily~

~

~

~

~

PSR. ANTONIO MARIZ -_Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Lourival Baptista - Eminente Senador, estando
afastado da Casa há cerca de _uns doze dias e, regressando
ontcm_à Brasília, agora-estou tomando conhecimcmo, atravt.!s
de V. Ex", do falecimento do meu querido amigo José Joffily,
com quem me dei bastante. o conheci, fomos parlamentar~s
junto~. S. Ex• era um homem digno. um homem que sabia
ser amigo. Lastimo o seu falecimento c me associo ao seu
pesar e ao pesar da Para1ba, que perdeu este grande filho.

O SR. ANTONIO MARIZ - Muito obrigado. Senador
Lourival Baptista.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou certo de que o Senado Federal acolherá este requerimento e fará chegar ao Governo da Paratba e à famllia do ex-Deputado Jost! Joffily
a expressão de nossa dor e a expressão de nossas homenagens.
Foi, de fato, o ex-Deputado José Joffily uma das mais lídimas
expressões da atividade política em nosso País e merece. por
__isso, as nossas homenagens.
Era o que eu tinha a_dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Srs. Senadores, em meu nome e de todos os demais componentes da
Mesa Diretora do Senado Federal, solidarizamo-nos com a
homenagem que o Plenário presta à memória do ex-Deputado
José Joffily Bezerra de Melo.
O seu faleciiriento, ocOirído no último diã 9, na -cidade
de Londrina, no Paraná. ·surpreendeu a todos que o conheciam, apesar de sua avançada idade. _tendo em vista a higidez
física e a lucidez mental que o caracterizavam.
José Joffily era o último representante da Paraíba na
Constituinte de 1946, ainda vivo.
Personalidade vibrante. começou a sua vida pública aos
16 anos como líder estudantil na capital paraibana.
Alistou-se no batalhão de voluntários da Revolução de
1930.
Mudou-se depois para o Rio, ali começando seu curso
de Direito, que te'rminaria rio Recife. Esteve preso no Rio de Janeiro como ativista da Aliança
Libertadora Nacional.
Foi SecretáriO de Agricultura do Interventor Ruy Carnei~· ro, na Para1ba, de 1942.a 1945.
Eleito Deputado Federal Constituinte pelo PartidO Soda!
Democrático, reelegeu-se, seguidamente, em 1950. 1954 ~
1958.
Participou da influente "ala moça"- do PSD, ao lado de
Ulysses Guimarães, Vieira de Melo, Renato Archer e outros,
dando apoio ao Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Foi um naciOnalista ardoroso e combativo.
Foi vice-líder do PSD. da maioria, e líder da Frente Parlamentar Nacionalista.
Erh 1962, por questão de espaço político, transferiu-~e
para o Partido Socialista Brasileiro, candidatando-se a Depu~
tado Federal e a Senador ao mesmo tempo. Não logrou Cxito.
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Em 1963, foi nomeado. pelo Pre::.idente João Goulart,
Membro do Conselho Nacional da Economia. Em abril de
1964, integrou a primeira lista de cassações.lngressou na iniciativa privadãCOmo corretor ~c .seguros
e, em pouco tempo, chegou a Diretordã Patriarca, Seguradora
do Grupo Rique, no Rio de Janeiro. No começo da década
de 1970, fundou com alguns amigos a Herbitécnica, do Paraná,
uma das principais fábricas de herbicidas. do País.
Historiador e pesquisador. escreveu mais de 10 livros
de investigação histórica, tendo sido laureado várias vezes
por instituições nacionais.
Seu mais -importante livro foi Revolta e Revolução 50
Anos Depois, lançado em 1980. Seu último livro foi Nos Tem~
pos de Branca Dias. lançado cm outubrQ do_ ano passado.
Orador fluente, detentor de vasta cultura geral, voltou
a participar da vida pública, depois da anistia, mas não chegou
a se candidatar.
Era membro da Academia Paraibana de Letra::., do I_nstituto Histórico· de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte
e da Paraíha e da Academia de Letras de Campina.Grandc.
Doutor honoris causa pela Universidade Federal da Pararba.
Deixa viúva a senhora Maria José Mindello Joffily e dois
filhos: o economista, executivo ê bancário Franci$CP _de Assis
e o cineasta José Joffily Filho.
Srs. Senadores, sem dúvida, a morte do ex-Deputado
José Joffily Bezerra de Mcllo é pranteada hoje. não apenas
na Parar1)a. seu EstadO natal, a que tanto se dedicou como
homem público~ no Paraná, onde pont:rícou sobretudo como
empresário, como intelectual, como historiador- e por que
não dizer- nO Brasil. COmo bem acentuOu o nobre Senador
Antonio Mariz no seu elogio fúnebre, destacou-se_ o e_minentc
parai bano em todos os grandes movimentos nacionais, notabilizando-se pela sua linha nacionalista e pela sua tendência
progressista.
Por isso mesmo. foi José Joffily um dos mais destacados
líderes do mov.imento pela re(orma agrária, não apenas no
Nordeste, mas em todo o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam (jUCiram permanecer
.
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação
do Plenário.

Quinta~feira

13

67

e Executovo, nos níveis_ federal, l!stadual e municipal, assim
como de médico investidos do cargo de Ministro nos Poderes
Executivo e Judiciário.
Art. 4 9 A insígnia, o diploma de honra ao mérito ou
qualquer outra forma de distinção honorífica, inclusive um
prêmio pecuniário, serão estabelecidos pelo Poder Executivo.
Art. s~ Esta lei entra en:r-__ vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se disposições em contrário

J ustiticaçã~

A instituição do P_rêmio EuriclydeS de Jesus Zerbini doMérito
tem como objetivo precípuo homenagear, sob a égide de um
dos maiores expoentes da medicina brasileira _contemporânea,
o profissional que, ao longo de_vinte ou mais anos de sua
carreira, tenha contribuído para o engrendecimento do país,
com evidentes ~enefíciosparaa população .l?rsileira, seja no
_campo científiéó~tecnõlógiCo, seja -no ca:nipõ- sOcial.
Quando verdadeiramente pautada pelo juramento de Hi-pócrates, a medicina, exercída. ou e"m favor -do resgate social
das camadas mais desfavorecidas da sociedade, ou dp aprimoramento científico das práticas médicas, ocupa um lugar de
destaque no plantel das iniciativas patrióticas e dígnas de serem
imitadas.
Nossa juventude aí está, nessa quadra conturbada, reclamando a orientação que s.ó os reais valores da cidadania podem
suprir.
Para tanto, nada mais oportuno que exemplo de honradez, dedicação e competência desse grande brasileiro que foi
Euriclydes Zerbini, -que tão recentemente nos deixoU, a:os
81 anos de idade.
Dono de uma biografia pOntuada por muita luta e por
várias conquistas internacionalmente reconhecidas - como
o primeiro transplante de coração realizado no país, o desenvolvimento de técnicas de cirurgia cardíaca e de equipamento
tecnológico voltado para o êxito dos procedimentos cirúrgicos
-:---o Dr. Zerbivi sempre declarou -que a· dedicação ao trabalho
é que diSürig~e o indivídu() _e _gue sua própria competênCia
Profissional fOi o- resultado da mais completa dedicação e do
mais constante empenho, durante toda a vida.
O prêmio -iristitUído pelo presente projeto de lei deverá,
certamente, estimular e recompensar aqueles que vêm trilhando caminhos paralelos ao do mestre Zerbini, fazendO com
que suas próprias experiéheias SirVam de prÔfíc-uo exemplo
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ..,..- Sobre a - a todas as gerações.
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
Na expectativa da indispensável colaboração dos ilustres
É lido o seguinte
Pares em favor do aperfeiçoamento da presente proposição.
esperamos o-seu acolhimento.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE 1994
Sala das Sessões, 12 de_ janeiro de .1994 . ~-Senador
Humberto Lucená.
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Prêmio
Euriclydes de Jesus Zerbini do Merito Médico e dá ou~
À COffzissão de EducGÇão- Decisão terminat(va)
__ Q_sr: lfumberto Lucena, Presidente deixa a cadeira
tras providências.
da presidtncia, que ê ocupada pelo Sr. Chags Rodruiges,
O Congresso Nacional decreta_:
i'' Vice-Presidente.
Art. 1'' Fica o Poder Executivo autorizado a instituir
o Pr~mio Euryclides de Jesus Zerbini"do MéiitO Médico, destiO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto
nado a agraciar o profisSional médico que tenha sobressaído
lido será publicado e remetido à comissão' curnpetente.
em seu trabalho em favOr do povo e -da Il!edicina brasileira.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Parágrafo único. O profissionai médico referido no caPassa-se à
put deverá ter vinte ou mais anos de dedicação à prática
ORDEM DO DIA
da medicina no País.
_
Art. 2 :;= o-Prêmio será 9utoigado anualmente, no dia
07 de maio, data de nascimento de Euriclydes de Jesus Zerbini.
A Presidência retira da Ordem do Dia, da presente sesArt. 3o É vedada a indicação de nomes de profissionais
são, o item 1 da pauta, nos termos -do art. 175. alínea. e,
médico_s cumprindo mandato eletivo, nos Poderes Legislativo
do Regimento Interno.·

-·
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É o seguinte o item retiradO:

dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico em Turismo.
tendo

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dO art. 353, VIII
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único;-do P-rOJeto de Lei da Câmara
n" 220, de 1993 (n•' 3.711193, na Casa de origem). de iniciativa
do Presidente da República, que cria, com natureza civil,
a Agência Espacial Brasileira - AEB. e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Económicos, e de Constituição, justiça e Cidadania}O SR .. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os itens
2. 3. 4 e-5 têin sua votação sobrestada. no_s tennos do art.
375, VIII. dq Regimento Interno.
_
SãO OS-scglüiltes itens cuja apreciação fica sohrestada:
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 77, DE 1990
Votação, cm turno único. do Projeto de Lei da Câmara
n" 77. de 1990 (n'' 3.056/89. na Casa de origem). que da nova
redação ao art. 19 da Lei n" 7. 729, de 16 de janeiro de 1989.
para especificar como sendo z~· a Junta de Conciliação e Julgamento de Dourados. Estado do Mato Grosso do Sul. tendo
Parecer favorável. sob n" 345, de 1993. da Co_rnissão:
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO N' 6, DE 1993
Votação, em turno único, do P"rOfeto de DecretO J..egÚ
Jativo n•' 6, de 1993 (n" 162/86. na Câmara dos Deputados).
126, da Organização
que aprova o texto da Convenção
[nternacíonal do Trabalhó, s_ubre Alojamento a Bordo dos
Navios de Pesca. adotada por ocasião da 5fr_Sessão da ConferênCia Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em
1966, tendo
Parecer favorável, sob n" 400, de 1993. da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

n:

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1993
Votação, em turno único, do Prójéio de Decreto Legislativo n•• 10, de 1993 (n" 147191. na Câmara dos Deputados).
que aprova· o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasnia, em 21 de
março de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n" 408, de ~993, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

5
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 57, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do art. 172, I,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projetb; de Lei do Senado
n" 57. de 1991, de autoria do Senador Marco_ Maciel, que

Parecer proferido em Plenário. em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador E leio Alvares, favorável ao Projeto, nos tennos do Substitutivo que apresenta
e contrârio à emenda oferecida perante a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência reiira da Ordem do Dia da presente sessão o item
ó da pauta. nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento
Interno.
O SR. MARCO MAC!EL- Peço a palavra pela ordem.
Sr. Presidente.
O SR. PRESID-ENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem
a palavra.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de saher de
V. Ex· q_ual a razão da exclusão da Ordem do Dia da sessão
-de hoje do item 6 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena·
dor Marco Maciel. o processo não está devidamente instrufdo,
cm virtude de o Relator não estar presente para emitir o
seu parecer.
.
. O SR: MARCO MACIEL- V. Ex- poderia me informar
a q_ue-m foi distribuído para relatar a proposição?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Ao nobre
Senador Dario Pereira. S ..Ex·' já feZ o estud_o e está em cwndi_ç?es -~-~ emitir 9 pitecer. Talvez alguma razão superveniente
--tenha impedido.
O SR. MARCO MACIEL- Então. gostaria de solicitar
da Mesa que se. eventualmente, houver sessão extraordinária
hoje à tarde, que o inclua na Ordem do Dia. Se possível.
também. que notifique o Relator da matéria, para que S.
Ex·' possa estar presente e oferecer seu parecer.
E se não ocorrer sessão extraordinária hoje à tarde. po·
der-se-ia induir a matéria na sessão ordinária matutina. de
amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As considerações de _v. Ex" serão levadas em conta para os fiilS devidos.

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• J6s, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia n;os termoS--do art. 3~
da Resolução n• 110, de 1993)
_Discussão, em turno único, do Prqjeto de Lei da Câmara
n• 165, de 1993 (n• 2.093/91, na Casa de origem), que institui
o Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - PLANVASF. (Dependendo de Parecer da Co·
missão de Assuntos Econômico.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 7:
DiScussão. em turno único, do Projeto de Resolução n''
156. 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~ 507. de 1993), que
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do- Norte a
contrªtar operação de crédito interno junto ao Banco do Brasil
S.A. agente do Tesouro Nacional, no valor de cento e cinco
milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e
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três cruzeiro5 reais c trinta e_ Irê.!:i centavos, a preços do de

essas medidas servirão_ apenas para agravar a situação dos
Estados e Municípios mais pobres do País.
No Amapá, por exemplo. a maioria dos Municípios não
dispõe de receita de IPTU - Imposto Predial e Territorial
Urbano, para administrar os serviço_$ públicos, vivendo quase
exclusivamente do repasse que a União faz do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). É portanto fácil deduzir que
as medidas previstas no plano cconômicó colocam os Estados
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
e os Municípios sem rec_ursos como os mais prejudicã.dos no
Encerrada a discussão, a votação fiCa sobrestada, nos
ajust~ fiscal pretendido pelo Governo.
termos do art. 375. inciso VIII. do Regimento Interno.
E preocupante a situação em que ficarão o Governador
e
as
Prefeituras
amapaenses caso o Congresso aprove a retenO SR. t'RESIDENTE (Chagas Rodrigues)- 'Item 8:
ção de 15% do FPE- Fundo de Participação dos Estados,
Discussão. em turno único, do Projeto de Resoiução n"
e do FPM. O maior risco é o de que as administrações estadual
157. de 1993 (apresentado pela Comissão de Assu!Jios Econóe municipais fiquem inviabilizadas, incapacitando-se até para
micos como conclusão de seu Parecer n~ 508, de 1993). que
pagar os salários do funcionalismo púhlico. _Meu ret:eio é o
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR)
de que, apesar de todas as boas intenções que marcam a
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
equipe econômica do Governo. mais uma vez seJa a classe
do Paraná S.A- BANESTADO, no valor d~ dezoito milhões
e seiscentos mil cruzeiros reãis, a preços de Se-tembrÜ/93, ~tili- pobre quem pague pelo pacote.
Os banqueiros, que são os que mais lucraram até hoje
zando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento
com a inflação no Brasil. ma~s uma vez foram poupados de
Urbano- PEDU
sacrifícios no plano econômico apresentado pelo Governo.
A matéria ficou sobre a mesa durante trei dias úteis para
recebimento de emendas, nos termos d<2 art._ 8'' da Resolução _ E isso é simplesmente inexplicável porque toda a Nação brasiIei_ça sabe que o nosso sistema bancário está entre os mais
n" I 10/93.
lucrativos do mundo. Taffibém é inexplicável que o programa
Ao projeto não foram ofere-ciCfãs emendas.
de estabilização econômica não toque na privatização de emEm discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
presas estatais. No mundo inteiro, os governos estão conduNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
zindo seus ajustes mediante a redução do tamanho do Estado
Encerrada a discussão, a votação fica Sobrestada, nos
e um bom exemplo é ó programà de privatizaç-ão que se exetermos do art. 375, VIII, do Regimento Interno.
cuta na França.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..:..Ttem 9:
No momento em que o Brasil se mobiliza numa campanha
Discussão. em turno único, do Projeto--àe Resolução n\'
para tfrar a fome de 32 milhões de miseráveis é inexplicável
158, de 1993 (ãpresentado pela Comíssâo -de AsSuriios EcÕnóque o Governo queira reter recursos dos Municípios, que
micos como conclusão de seu Parecer n·' 509, de 1993). que
já estão em situação financeira tão grave~ para fazer o ajuste
autoriza a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) a
fiscal. Num Estado como o Amapá, onde a economia é basicacontratar operação de crédito junto ao Banco do Estado da
mente extrativista,liiititada aos setores da inadeira. castanhaParaná S.A - BANESTADO, no valor de doze milhões e
do-Paiá, mineração e pesca. há urna necessidade desesperada
quatrocentos mil cruzejros_rcais, ~preços de setembro/93,
de recursos do Governo· Federal. É lastif!Iável que o Amapá
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimense veja agora sob o risco de sofier novas perdas nos recursos
to Urbano- PEDU.
públicos que já chegam ali em cifras tão escassas!
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis para
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
recebimento de emendas, nos termos do art. 89 da Resolução
O" I 10/93.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :_Não há mais
Ao projeto não foram oferecidas emenclas:
oradores inscritos.
Em discussão o projeto, em tufno únicO. (Pausa.)Nada mais havendo a tratar, a Presidência vaf encerrar
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
os trabalhos, designando para á sessão.ordinária de amanhã,
A votação fica sobrestada, nos termos do art. 375, inciso
às 9h, a seguinte
VIII, do Regimento Interno.

21 de dezembro de I992.
A matéria ficou sobre a mesa durante- três dias úteis,
para re_cebimento de emendas, nos termos do art. 8\' da Resolução n" I !0, de 1993.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Enl discussão o piõfcto, em turno único. (Pãusa.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
plano económico que o Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, aj:frese-ntõu recentemerite ao País tem o mérito
louvável de não surpreender a população com medidas hcterÓdoxas, como faziam os famigeradas pacotes económicos do
passado. O plano tem também a virtude de identificar o déficit
público como o ponto nevrálgicqda recalcitrante inflação bi-asileira.
Mas o plano comete erros graves_ e entendo que o mais
injusto deles é o aumento de 5% nas alíquotas de impostos
e contribuições federais, assim como o corte de 15% nas transferências para Estados e Municípios. Tenho certeZà de que

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2~0, DE 1993
(Incluído em_Ordem do Dia rios termos do art. 353,
VIII, do Regimento Interno)
Discussã_o, em turno único. do Projeto de L~~ da Câmara
n• 220. de 1993 (n• 3.7111~3, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria, com natureza civil,
a Agência Espacial Brasileira- AEB, e dá outras providências. (DependendO de pareceres das Comissões de Educação,
'de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Económicos, e de Constituição, JUstiça e Cidadania)
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PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 77, DE 1990
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Càmara
n'' 77, de 1990" (li" 3.051i/89. na casa de origem), que dá nova
redação ao art. l9_d!!_Lein" 7.729, de 16 de janeiro de 1989,
Para espCcificar cOmo sendo 2" a JuJ!ta de CQnciliação e Julgamento de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, ten"do
Parecer favorável, sob n•.o 345, de 1993, da Comissão:
- de Constituição, Justiça- e Cidadania. - -

-3PROJ~TO DE DECRETO LEGISLÁ TIVO.
N'6, DE 1993
Votação, cm tl}rnO único, do Projeto de Decreto_ Le_gíslativo n• 6, de 1993 (n" 162186, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção n'·' 126, da órganização
Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos
Navios de Pesca, adotada por r:>c.asião da 50• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, de
1966, tendo
Parecer favorável, sob n·• 400, de 1993, da Comissão
de -Relações Exteriores e Defesa NaCioilal.

. ·:..._ 7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 13, DE 1993
DiscusSão, em- turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1993 (n• !94192, na Câniãrn dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Re-.
guiares, celebrado entre_o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília,
em 7 de maio de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n\' 403, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-8 - c • PROJETO DE DECRETO LEGISALTIVO
N• 14, DE 1993
DiscuSS3o, enl turno único, do Pfojeto de Decreto Legislativo n' 14, de 1993 (n• 219192, na Câmara dos Deputados),
que -apiova o- texto da Convenção Interamericana sobre COnflitos de Lei em Matéria de Cheques, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, durante a II Ç~mferência Especializada Interamericana de DireitO Internacional Privado, tendo
Pai'ecer favoráVel. sob n<? 404, de 1993, da Coniissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

.
-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 10, DE !993
Votação, em _turno único, do PrÓjeto de Decreto Legislativo n" 10, de 1993 (n" 147191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
celebrado entre 4:? _qove@ _â_a República ~ederativa do Brasil
e o Govei'no àõ Reino da Tailândia, em- Brasília, em 21 de
março de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n" 408, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-5REQUERIMENTO N• 1.446, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento n<? 1.446,
de 1993, da Senadora Eva Blay, solicitando, nos termos da
alínea a do art. 256 do -Regimento IQterno, a retirada doProjeto de Lei do Senado n" 181, de 1992. de sua autoria,
que acrescenta dispositiVos à LCl n~ 8.080, de 19 de setembro
de 1990, estabelecendo normas para o exercício do planejamento familiar.
·

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 12, DE 1993
DiscussãO, ·em- turno únicO, do Pfo]etõ de Decreto Legislativo n' 12, de 1993 (n" 177192, na Câmaú dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aéreos,
celebrado entre_ Ç> Governo da Rep-ública Federativa do Brasil
eo o Governo de Hong Kong, em Hong Kong, em 6 de setembro
de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n" 4-02, de 1993~ da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-9-

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 159, DE 1993
-·-Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"
159, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n~ 510, de 1993), que
autori"~a a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A
- BANESTADO, no valor de quatorze milhões e setecentos
Olil cruzeiros reais, a preços de setembro/93, para execução
de projetos de infra-estrutura urbana.

-!OPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 160, DE !993
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~
160. de;;; 19_93_(apresentado pela Comissão de Assuntos Econóniicos como conclusão de_ seu Parecer n? 511, de 1993), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) a_ contratar
operação de crédito junto ao Banco _do Estado do_ Paraná
S.A. ,.....-- BANESTADO, no valor de vinte e um milhões e
quatrocentos mil cruzeiros reais, a preços de agosto/93. utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano·- PEDU ..
-II-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 161, DE !993
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"
161, de 1993. (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n" 512, .de 1993), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Mónica (PR) a contratar oper~ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BAN.ESTADO, no valor de dez milhões de cruzeiros
reais, para execução de projetos _de infra-estrutura urbana,
naquele município.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rod1igues) - Está encerrada a
sessãá.
-

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena e Chagas Rodrigues
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Ata da 13a Sessão, em 12 de janeiro de 1994
1o• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.: Chagas Rodrigues e Alfredo Campos
As 17 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SEPRESENTES OS
SRS. SENADORES:
.
.

Ê lido oseguinte
PROJETO OE LEI 00 SENADO N• 2, OE 1994
Dispõe sobre a publicação, pelos partidos políticos,
dos valores de doações recebidas de pessoas físicas ou
juridicas e dá outras providências.

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alexandre Costa _
Alfredo Campos _ Almir Gabriel _ Amir Lando _ Antonio Mariz _
Aureo Mello _ Beni Veras _ Carlos Patrocínio _ César Dias _
Chagas Rodrigues _ Cid Sabóia de Carvalho _ Coutinho Jorge ~
O Congresso_Nacional decreta:
Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Divaldo
Art. U Os partidos políticos publicarão, na imprensa
Suruagy _Eduardo Suplicy _ Élcio Álvares_ Epitácio Cafeteira_ oficial, os valores de doações recebidas de pessoas físicas ou
Esperidião Amin _ Flavi~o MClo _ Francisco _,R91Iemberg _ jurídicas, a partir de valor mínimo estabelecido e atualizado,
Gàribaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ a cada àno, pelo Tribuntal Superior Eleitoral.
Art. 2"' São conSiderados ilícitos os recursos financeiros
Guilherme Palmiera _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _
advindes de doações não comunicadas nos termos do artigo
Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas
anterior.
Passarinho
João Calmon
João Rocha
Jonas Pinheiro
Art. 3\' O Tribunal Superior Eleifóral expedirá instruJosaphat Marinho _ José Eduardo Vieira _ José Fogaça _ José ções para o fiel cumprimento desta Lei.
Paulo Biso!_ José Richa _Júlio Campos_ Júnia Marise _ Jutahy
Art. 4"' Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após
Magalhães _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Louremberg Nunes a sua publicação.
Rocha _ Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Magno Bacelar _
Art. 5" Revogam-se as disposições em contráriO.
Mansueto de Lavor _ Marco Maciel __ Mário Covas _ Mauro
Justificação
Benevides _ Meira Fiilio _ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _
O projeto de !~i .que o;a tra~mos à-3.Preci3Ção-d()5 nobres
Ne:son Wedekim _ Ney Maranhão _ Odacir Soares _ Onofre
Quinan _ Pedrq Simon _Pedro-Teixeira _ Raimundo Lira _ Ronan pares pretende adotar norma destinada a determinar a publicação, pelos partidos políticos, dos valores de doações recebidas
Tito_ Ruy Bacelar_ Va!mir Campelo.
de pessoas físicas ou jurídicas, a partir do valor mínimo estabelecido e atualizado, a cada ano, pelo Tribunal Superior EleiO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de
toral.
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. HaA proposição em tela objetiva, ainda, firmar que os recurvendo número regimental,declaro aberta a sessão.
sos financeiros advindes de doações_ não tornadas públicas
Sob a proteção de Deus,_iniciamos oossOs trabalhos.
são considerados ilícítos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.
Tais medidas se impõem corno normas moralizadoras do
É lido o se-guinte - -financiamento das agremiações partidárias e respectivas :andidaturas eleitorais.
EXPEDIENTE
Com efeito, como é sabido, hoje-- está constatado que,
AVISOS
muitas vezes, as campanhas eleitorais servem de lugar para
verdadeiras negocJata~.
_
.
DE MINISTROS
-Sendo assim, impõe-se a reformulação da legislação eleiDE ESTADO.
toral e partidária, no tocante a esse aspecto.
N'' 719/93, 1.992193 e 45/94, de 28 e 27 de. dezembro
Tendo em vista os objetivos do projeto de lei ora justifiúltimo e de 12 do corrente, dos Ministros da Ciência e Tecnocado no sentido da moralização do financiamento político-elogia, da Justiça e das ComunicaçõeS~ encaminhando informaleitoral, solicítamos o apoio dos ilustres colegas para a sua
ções sobre os quesitos constantes dos Requerimentos~ 1.121,
aprovação.
1.133'e 1.120, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Mi·
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1994.- Senador Dirceu
randa.
Carneiro.
As informaçóes foram encaminhadas, em cópias,
(A Comissãoz_ de Constituição, Justiça e Cicf.adania
ao Requerente.
- decisão terminativa.)
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Expediente
lido vai à publicação.

Sobre a mesa Projeto de Lei do_ Senado que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.

___ .. OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto
serã publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. to
Secretário.
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É lido o seguinte

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N' 5, DE 1994
Requeiro, nos termos do § 1" do art. 13, do Regimento
Interno. seja considerada como licença autorizada minha au-

sência aos 1r303lhos da Casa no período de 26 de dezembro
último a 11 do corrente.
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1994.- Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento, fica conce_dida a licença solicitada.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTON'

Janeiro de 1994

6; DE i994

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13, Parágrafo Primeiro do

Regimento Interno do Senado Federal, que seja considerada
como licença autorizada minha ausêTicia dos trabalhos da Casa
no período de 17 c 18 do corrente mês.
Sala das Sessões~ 12 de janeiro de 1994. --:- Senaçlor Onofre Quinan.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requeriincnto, fica concedida a licença solicitada. -Sobre a mesa, requerimento que será lido peJo Sr. 1'.>
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 7, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 256 do Regimento Interno, requeiro
a retirada do Reqüerimento n'' 1.420/93 ..
Brast1ia. 12 de janeiro de 1994.- Se.p.i'J.dor Júlio Campos,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência dcfCre o requerimento nos termos do art. 256~ § 2~'.
a, do Regimento Interno.
·
A matéria vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr. 1'-~
Secretário.
Ê lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 8, DE 1994
Excelentíssimo Senhor Pre_sidente do Senado Federal
Senador Humberto Lucena
-·
_ _
_
O Senador infra-ã.s~inad9, com apoiõ nó art. 50 da Con-stituiÇãO dã. Ri:-Púhlica Federativa do Brasil, _requer a Vossa
Excelência. após ouvidO- o Plenárío, qu~ _-seja convocado o
Ministro da JustiÇa. Senador Mauríç_i_o Corrêa, para discorrer
sobre o cogitado plano de fujimoiização' do País, em razão
de recente entrevista que concedeu a um dos canais de televisão, com ampla e desfavorável repercussão junto a todos- os
segmentos da sociedade brasileira.
Sala das sessões, em 12 de janeiro de 1994. - Senador
Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrl$ues)- O requerimento será publicado e in'Çluído, oportunamente,_em Ordem
do Dia, nos ~9nn~,s ~o,.art. -~~5. II, e,_ 9~ do 13-~gi.mento Interno.
Sobr.e . a_,tjH~sa, r~ql!erimento que se tá lido pelo Sr. 1o
Secretárío~'
· ·• ,.

REQUERIMENTO N• 9, DE 1994
Consoante nq dis_posto no § 2~ do art. 50 da Constituição
Fedtiral, nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno desta casa
e no Ato da Comissão Diretora n\' 14, de 1990, requeiro seja
- -solicitado ao Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Fernando
Henrique Cardoso, o envio da relação de pagamento a serem
feitos pela Polônia ao Governo_ brasileiro, nos próximos 10
~(dez) anos.
Sala das Sessões, em de dezembro de 1993.- Senador
Júlio Campos, Prirneiro-Seçretário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri·
mento lido será despachado ã Mesa. para decisão, nos termos
do inciso Ili do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 10/I994
Senhor Presidente
Nos_ termos regimentais. Solicitamos a Vossa Excelência
a prorrogação por mais 90Tnoventa) dias do prazO da Comis--são Parlamentar de Inquérito, destinada a ''Investigar a Situa-ção Atual da Evasão Fiscal no País".
Sala das COmisSões, 12 de janeiro de 1994. - Ronan
Tito - Garibaldi Alves Filho - Francisco Rollemberg Irapuan Costa JJ'. - Élcio Alvares_- Esperidião Amin Coutinho Jorge- Gilberto Miranda-- Amir Lando- Meira
Filho - Almir Gabriel - Castro Dias - Chagas Rodrigues
- Beni Veras - Jutaby Magalhães - Magno Bacelar Alfredo Ca,mpos -- João Calmon - José Fogaça -:-_ Mauro
Benevides- Jonas Pinheiro- Mario Covas-=-- Eduardo Suplicy·.:....... C3rlOs.Patrodnio·- 'í.avo.i,sier Maia- Affonso Camargo
- José Eduardo Vieira_ - Pedro Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri·
mento lido contém subscritores em número suficiente para
a prorrogação solicitada, nos termos do art. 15 do Regimento
InternO.
O -requerimento lido será publicado para que produza
os devidos efeitos legais.
Sobre a mesa. comunicação que será lida pelo S.r. 19
Secretário.
·
É lida a seguinte
Senhor Presidente,
De acordo com o 2'' parágrafo do art. 7~ do Regimento
lnterno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que no último dia 6 de janeiro do corrente ano assinei, em
meu Estado- Sergipe, ficha de filiação partidária, e ingressei
no Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.
Sala das Sessões~ 10 de janeiro de 1994. -Albano Franco.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente lido vai á publicação.
Sobre a mesa, comUhicações que seáio -lidas pelo 1"' Secre·
tário.
São lidas as seguintes
Brasi1ia, 2 de janeiro de 1994.
Ex" Sr.
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Eederal
Senhor Presidente,
Na qualidade de Lider do PTB nesta Casa, indico o Sen.
José Eduardo para suplente na Comissão de Assuntos Econômicos no lugar do Sen. Luis Al~erto Oliveira.
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Renovo a V. Ex" protestos -de estima e consideração.

-Jonas Pinheiro, Líder do PTB no Senado Federal.
OF. GL PFL N' 009!94
Brasnia, I2 de janeiro de 1994.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
Dignfssimo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para,
na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, indicar
o nome do ilustre Senador Júlio Campos, a fim de integrar,
em substituição ao Senador Raimundo Lira, como titular,
a Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória
n" 404, de 29-12-93, da Presidência da República.
Aproveito- à oportunidade para ·renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.- Senador Marco Maciel,
Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas
as substituições solicitadas.
__
_
O Seilhor Prcsíderitc da RepúbliCa editou a Medida Provisória n" 41 I. de_7 de- janeiro de 1994. que altera a redação
do art. 69 da Lei n' 8.672, de 6 de julho de 1993, e dá outras
providências.
De acordo com as indicações das Lidcranç_as. e nos termos
dos§§ 4'-' e 5" do art.'2" da Resolução n'·' 1189-CN. fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de ~mitir parecer
sobre a matériã:

SENADORES

Titulares
Nabor Júnior
AlmirLando

PMDB

Suplentes
Wilson Martins
DivaldoSuruagy

PFL
Odacir Soares

Júlio Campos
PPR

Carlos De'Carlí

Hydeckel Freitas
PSDB

Jutahy Magalhães

Mário Covas
PRN

Aureo Mello

Ney Maranhão
PDT

Lavoisier Maia

Nelson Wede.kin
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
BLCCO

Mauro Fecury
-João Mendes

Paulo Romano
Oswaldo Coelho
PMDB

Adelaide Nery

Gilvan Borges
PPR

Ronivon Santiago

Aécio de Borba
PSDB

FlávioAms

Artur da Tãvoia
PRO NA
Regina Gordilho
PP
Salatiel Carvalho-

José Linhares
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De acordo com a Resolução n" l/X9-CN. fica estabelecido
o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12/01 -Designação da ComisSão Mista;
Dia 13/01 -Instalação da Comissão Mista;
Até 15/0 I - Pwzo para o recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir parecer sobre a admissibilidade.
Att! 25/01 - Prazo final da Comissão Mista;
Até 09/02- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em 5e>;âo
anterior foram lidos os Requerimentos n'" 1.437 a 1.439, de
1YY3. dos Senadores Darcy Ribeiro. Beni V eras e Esperidião
Amin. solicitando. nos termos do art. 13. § 1", do Regimento
Interno. licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa
nos períodos que mencionam.
Os requerimentos deixaram de ser votados~ naquela oportunidade~ por falta de quorum.
Em votação o Requerimento n·' 1.437. de 19Y3.-do Senador Darcy Ribeiro.
Os Srs_ Senadores que _o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n" 1.43H, de 1993. do Senador Beni V eras.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
Em votação o Requerimento n" 1.439. de 1993. do S'enador Espcrídião Amin.
Os .Srs. Senadores que _o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Chagao Rodrigues) -Em sessão
anterior foi lido o Requerimento n\' 1.445. de 1993, do Senador
Aureo_Mello. solicitando. nos termos do art. 13, § 1", do
Regimento Interno, seja considerado como licença o período
de 22 de dezembro de 1993 a 5 de janeiro de I994, quando
esteve ausente dos trabalhos da Casa.
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 (Chagas Rodrigues) -Em sessão
anterior foi lido o Requerimento n•! 1.447, de 1993_~ da Senadora Eva Blay, solicitando prorrogação até o dia 12de janeiro,
do período de licença autorizada concedida através do Requerimento n'' !.427, de 1993.
O requerimento deixou de ser_ votado naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Sen-adores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
AprOvado.
Fica concedida a prorrogação solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em sessão.
__ anterior foi lido o Requerimento n~' I.450,de 1993, do Senador
Jonas Pinheiro, "SOlicitando, nos termos do art. 13, § 1~. do
Regimento Interiio, licença para se ausentar dos trabalhos
da Casa no período que menciona.
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O requerimento deixou de ser vOtado naquela oportuM
nidade por falta de quorum.
Em votação o requerimento. __
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
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O Relator da Constituição de 1988, o destemido e sempre
bravo Bernardo Cabral, inseriu nela artigo estabelecendo que
a Zona Franca de Manam; seria prorrogada por mais 25 anos.
e assim por diante. __
Todavia, a informação que quero passar a esta Casa.
Aprovado.
·aos nobres Srs. Senadores. ao nobre e eminente Sr. Presidente
Fica concedida a licença solicitada.
e, especialmente, aos Srs. Representantes dos Estados da
Amazônia é que se está elaborando no Congresso Nacional,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
com vistas às mudanças e â re_forma da Constituição, verdaa palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
--deiro complô contra a Zona Franca. Nunca o lobby esteve
O SR.~AUREO MELLÓ (PRN-AM. Pronuncia o seguinte
tão poderoso, nunca as raposas do interesse financeiro se
discurso~ Sem revisãO do orador.)- S.r. Presidente,.,Srs. Senaagitaram com tanta volubilidade e flexibilidade. A Zona Frandores, todos sabemos o que era o Amazonas antes daquela -ca está em perigo; o Amazonas está ameaçado de voltar.
fase feliz em que o Presidente Castello Branco inaugurou
outra vez, àquela condição em que o conheci. Eu, que ali
a Zona Franca de Manaus. Era um lugar que estava ãs portas
vivi na minha juventude. sentia a escuridão pairar sobre a
da extinção: as noites sem luz na cidade de Manaus, absoluta
cidade, a ausência de água e das coisas necessárias para uma
falta de áoua encanada. Os problemas eram de toda ordem.
vida realmente civilizada.
quer rto plano da saúde. quer na falta d~ ~ssistência ~d_~inis~
Evidentemente, os olhares graúdos dos povos estrangeitrativa, o que dava àquele Estado brasileiro _as cond1çoes de
ros estão voltados para aquela região. interessados em abocavir a ser suprimido da Federação. Foi j'U--:.;;tamente nessa época
nhar essa fatia de riqueza que ali está à espera dq Brasil,
que começaram a se arregalar em sua direção ?S olhos com~~
à espera daqueles que, até hoje, infelizmente, apesar da boa
dores dos povos estrangeiros, que viam o descaso do Brasil
vontade de alguns Presiden_!es e alguns componentes do Exeem relação à grande parcela territoriaLquc a Amazônia repre~
cutivo, do Legislativo c da sociedade em geral, nunca. se comsenta, Estado que tenho a honra de representar neste Plenário.
penetraram do verdadeiro significado daquela área. nunca
Então, obedecendo à inspiração que ·partiu do antigo Depu~
transformaram a Amazónia em um reduto de evolução e civil i·
tado Federal Pereira da Silva, o Presidente Casteilo Branco,
zação verdadeiras.
justamente um Presidente da ditadura, determinou, mediante
Até hoje, certas empresas de São Paulo, principalmente.
legislação, que fosse criada a Zona Franc_a de Manaus ..
ainda se revoltam, porque se pode comprar na Zona Franca
Essa Zona Franca foi -conio o recrUdescer dos tempos
eletrodornésticos a preço liberado. Fazem tudo para extinguir
áureos -da borracha, quando se acendiã charuto com nota
aquele benefício exCepcional-é verdade-, que é concedido
de 500 mil réis. Era a época em qu~ circulavam as libra's
também para uma região excepcional, porque é excepcional,
esterlinas, e o dinheiro trãnscotria rranqüilo como o rio na
é um território gigante, composto de florestas, passeado de
área do Amazonas. As grandes obras_ públicas foram edificaminérios no seu subsolo, de toda ordem e de toda maneira.
das. Nesse ensejo é que se construiu-o. Teatro Amazonas
Tem r~os, ·topografia e características tão singulares, que chee o Palácio da Justiça de Manaus,_que são exemplos de arquitegam a nos deixar abismados e perplexos, mas para_eles pode
tura e, ao mesmO tempo, da organização do próprio Brasil.
constituir uma bobagem, um demérito ou um preJufzo para
O Affiazona:s .. naquele tempo, emprestou dinheiro à
suas atividades de ganho. Essa vontade de ganhar os insensiUnião, que estava enfrentand() dificul~adcs. Mediante o granbiliza em relação ao que se chama Pátria: o grande conjunto
de monoextrativismo da borracha, o Amazonas pôde empres~
territoi"ial que forma esta Federação.
tar dinheiro ao BrasiL A iluminação pública de Manaus era
Outro dia, ouvi um partido, por intermédio de um de
a melhor. Manaus resplandecia de luzes e teve aquele período
seus representantes num desses programas de televisão, dizer
faustoso. durante o qual as pessoas que ali residiam não iam
que será ponto fundamental da sua programática defender
veranear no sul do País Ol_l __ pas?~ar e se deslumbrar com a
a transformação da Federação em confederação, ou seja, que
civilização dos demais Estados brasileiros~ viajavam dircta- ·cada Estado venha a se constituir. por assim dizer, numa
mente para a Europa e para os Estados _Unidos,_para os países
república autônoma e independente, unidas apenas pela nedo hoje chamado Primeiro Mundo. Aquele era realmente
cessidade de guerreio, de combate, de defesa, porque é essa
um recanto fantástico, porque a borracha estava cota~a a
a peculiaridade das confederações.
16 mil réis quando 1 libra esterlina valia 14 mil réís. Esse
No entanto, entendo que a federação ainda é o melhor
foi um período realmente esplendoroso da nossa região.
regime para o Brasil, porque o Brasil, cercado de pequenas
De repente, os ingleses transferiram a ~écnica, o knowrepúblicas de Iíngua espanhola, tem na sua uniformidade linhow daquela exploração, destrutiva ou: pelo menos, espontâgüística.• tem na sua interdependência, na sua nect:ssidade
nea, para uma técnica racional. Aí, a ~orracha começou ~
de intercâmbio comercial, a própria tessitura, a linha, os corperder o seu poderio financeiro. e a região a entrar e~ ~e<;h
déis, a costura com que ele pode realmente sustentar a unifornio. De repente, Castello Branco transforma a Amazoma de
midade da sua integridade territorial e nacional e, por isso,
novo, ou pelo menos o Amazonas. em um pequeno eldorado,
deve ser mantido como federação.
em um para(so maravilhoso por meio da Zona Franca. Os__
Agora, companheiros, amigos, Senador~s_. irmão_~·- patrínossos vizinhos sulistas, nossogl'"estrangeifos" do Sul, coryecios, não deixeis V. Ex•1s que conspiradores do interesse parti~
çaram a conhecer aquela região e a se compenetrar de _q~e
cular venham a combater e destruir a Zona Franca; porque
aquilo também era Brasil. Então lá se foi aquela ~ulu~ao
a destruição da Zona Franca significará U!fl_ re~rocesso do
de colonizadores em dircção ao Amazonas. descobnndo que
Amazonas às suas condições primitivas e, ao mesmo tempo,
aquela era também terra de brasileiros, fadada ao. progresso
abrirá as suas portas para a intromissão estrangeira.
- quem sabe? - , a uma emulação com os dema1s Estados,
Faço esse apelo, desde já, ao Senado Federal; que ele
ditos adiantados_, da Federação. Lá está -a Zona Franca de
se estenda, inclu_sive, e seja ouvido na própria Câmara FeManaus.
deral.
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Que essas duas partes que compõem o Congresso lião
se deixem medrar. nem prosperar esse plano de destruição
da Zona Franca de Manaus, com as mudanças que se estão
planejando c que já se introduziram, através de emendas.
na Carta Magna Federal.
Eram essas as palavras, neste ensejo em que o nosso
Senado aqui está reunido.
Considero o Senado esta sala de aula, em que cada aluno
é um erudito e que nos produz a emoção, a grande euforia.
aquela musicalidade sentimental de estarmos juntos outra vez.

Portanto. não vou perder a oportunidade de aqui, através
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em até apurar os atos da Funai através de urna CPI. Peço-lhe
que esta solicitação tenha sua resposta o mais breve possível.
Respeitosamente,- César Dias.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
- Presentes na Casa 68 Srs. Senadores.
Passa-se à

desta tribuna, formular um apelo que seja ouvido onde os

meios de comunicações permitam, para que não se extinga.
nem agora, nem a posteriori, a Zona Franca de Manaus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l" Secretário.
É lida a seguinte
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que estarei ausente
dos trabalhos da casa no periodo de 12S a 18 de janeiro do
corrente ano, para breve viagem ao exterior.
Cordialmente, - Onofre Quinan.
. Sala das Sessões, 12 de janeiro. 9e 1994.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'~-Secretárió.
-É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• II, DE 1994
OF. N" 008!94 - GSCD
Brasília, 10 de janeiro de 1994
Excelentíssimo Senhor Pre~idente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma rt_!gi.mental, que
se digne oficiar ao Ministério da Justiça, mais precisamente
ao órgão-de sua responsabilidadt;: a Funai (Fundação Nacional
do Índio), no sentido _de que sejam esclarecidos, na íntegra,
as_denúncias reiúi.S- pelo Jornal da TV Globo,--na-Ooite de
6 de janeiro do corrente, sobre õ:t presença--de estrangeiros
na maioria das reservas indígenas demarcadas ou em dernarcaçãq fi~ .Amazônia. __
_
E de interesse do povo brasileiro, que o Ministério da
Justiça esclareça através da Funai os seguintes pontos:
1 - Que tipo _de_ autorização tem o Governo brasileiro
dado_ a estes estrangeiros?
2 - Quais as origens destes estrangeiros_? Quais ós nomes? Quais reservas indígenas estes_ permanecem?
3 --Que instrumentos e equipamentos dispõem?
4 - O que estão fazendo?
5 - Quan_to_dé recurs_os inte_rnaci_onais _recebe a Funai?
Qual a origem destes recursos?
6 - Recebe dinheiro mensalmente?
7 - COrnO é gasto?
8- A Funai recebe algum recurso de entidade brasileira?
Qual? Quais instituições estrangeiras ~epresentarn?
Sr. Presidente, a Funai necessita explicar os seus atas,
as suas demarcações_ exorbitantes sem a participação do Congresso_Nacional, as constantes denúncias 9e organismos internacionaís no interesse futuro da Amazónia, nos faz pensar
o

-,

,

__ 7

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretaáário.
É lido e aprovadO o seguinte
REQUERIMENTO N• 12, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias
constantes dos itens n~' 8, 9, 10, 11 e 12 sejam submetidas
ao Plenário em último lugar.
Sala das Sessões, 12.de janeiro de 1994. -Senador Alfredo Campos
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Leí-do S-enado
n" 57, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que
dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico em Turismo,
tendo
Parecer proferido em Plenário, em substituiçãO-à Comissão de-Assuntos Sociais, Relator: Senador Elcio Alvares, favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta
e contrário à emenda oferecida perante a Comissão.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
do dia 10 do corrente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 13, DE 1994
Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, alínea d,
do Regimento Interno, requeiro preferênCia -para-·votãção
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' 57, de 1991,
que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico em Turismo.
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1994. -Senador Lucídio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado
o requerimento, passa-se à votação do substitutivo, em turno
único
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
L

Aprovado~

_Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto
e a emenda.
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A matéria vai à Comissão Direrorà para redigir o Vencido
para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Jo:> Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 14, DE 1994
Nos termos do art. 61', § l'\da Resolução n~' 110, de
1993, requeiro a imediata apreCiação, em-turno suplementar,
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1991,
que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico em Turismo. .
__
-,
Sala das Sessõ-es, 12 de janeiro de 1994.- Aureo Mello,
Liderança do PRN.
O SR. PRESIDENTE (Chagas-Rod-rigues)- Nos termos
do art. 6•, § 1•, da Resolução n" 110, de 1993, passa-se à
apreciação da matéria, em turno suplementar.
Sobre a mesa, redação do vencidq_!_ oferecida pela Comissão Diretora, que "Será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N• I, de 1994
Da COmissão Direlora
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Projeto de Lei do Senado n9 57, de 1991.
A Comissão Diretora apresenta a-fedaçãÜ do ve-ncido,
para o turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado no
57, de 1991, que di~põe_ ~C!br~ _~ exerci~_!? d~ profissão de
Técnico em Tufisnio:
-Sala de Reuniões_ da Comissão, 12 de janeiro de 1994.
-Chagas Rodrigues, Presiderite - Nabor Junior, Relator
-· Lucídio Portella- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N" 1: DE 1994
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Projeto de Lei doSen3!(o n~ 57, de 1991, que dispõe
sobre o exercício da profi~ão de Técnico em Turismo.
O Cogresso Nacional decreta:
Art. lo É reconhecida, em todo o Território Nacional,
a profissão de TécillCu-em·Turismo, observados os preceitos
desta lei.
Art. 2~ O exercício da profisSào e a designação de Técnico em Turisino _são privatiVOs:-.
a) do diplomado em cUrSO süpc-nor de turismo, devidamente reconhecido;
b) do diplomado por estabelecimentO de ensino superior
estrangeiro, em_ curso equivalente, desde_que o re_spectivo
diploma seja reconhecido, na forma da legislação vigente;
c) dos que, rta data da promulgação desta Lei, venham
exercendo comprovadamentc, pelo menos por cinco anos,
as atividades específicas de Técnico em Turismo (art. 4°).
Art. 3_9 As pessoas habilitadas, na forma da presente
lei, deverão obter registro profissional no órgão ou instituição
competente, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 49 As atividades específicas- de Técnico em Turismo são:
1- coordenação, orientação e/ou exec_4ção cspedaliziidade trabalhos técnicos, estudos, pesquisas e-projetas na área
de Turismo;
II - análise de dados ecdnómicos, est~tísticos e sociais
necessários à formulação de política, pTanos, programas e projetos do setor turístico;
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III - elaboração de planos visando ao desenvolvimento
do setor turístico;
IV- análise e estudos relativos a levantamentos sócio-e. conômicos e culturais, na área de turismo ou em outras áreas,
que tenham influência sobre as atividades e serviços de Turismo;
V - coordenação e orientação de trabalhos especializados, em nível intermunicipal, interestadual e inter-regional,
visando a favore_cer a integração de atividades e serviços turísticos;
VI - coordenação e o_rientação de trabalhos de seleção
e classificação de locais .e áreas de interesse turístico, visando
ao adequado aproveitamento dos recursos naturais e culturais,
de acordo com sua natureza geográfica, histórica e artística,
bem assim com sua viabilidade econômica;
VII -coordenação e orientação de levantamentos, estudos e_ pesquisas relativamente a íri~tituiçO~s. empreSas, órgãos
públícos e privados que,_ atual ou potencialmente,_ atendam
ao setor turístico, em nível municiPal, -estadual;--iegional ou
nacional;
VIII - coordenação e orientação de levantamentos de
necessidade de treinamento, visando à-forffiação e/ou "o aperfeiçoamento de pessoal, em nível técnico ou de prestação
de serviços;
· IX - coordenação, orientação e elaboração de planos
e projetas de marketing turístico;
.
X ~consultaria e a:sssessotfã- óa elaboraçãg de planos,
programas e projetas a serem desenvolvidos no setor turfstíco.
Art. 59 As atividades_de Técnico em Turismo serão desenvolvidas em empresas privadas ou públicas, órgãos ou entidades, conforme o estabelecido na legislação específica e correlata, bem como nas resoluções normativas emanadas do
Instituto BrasileirO de Turisnici - EMBRA TUR.
Art. 6° É acrescida, ao grupo de Confederação Nacional das Profissões Liberais, constante do Quadro de Atividades e Profissões anexo à Consolida:çãó das Leis do Trabalho,
- ~
a categoria de TéCniCo' em Turismo:
Art. 7 9 É- aSsegurado à ~~egoria profísSiOn31 àe Técnico em Turismo, .como piso salarial, o valor de retribuição
praticado pelo Poder Executivo, com bas_e _na Lei n9 6.721,
de 1979, de 12 de novembro de 1979.
Art_.89 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de sessenta dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 9? ___ Esfa .l~_i_ eritra em vigor n,a. data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, ·a redação do vencido é considerada como definitivamente aprovada, independentemente nos
termos do art. 7? da Resilução n~ 110, de 1993.
A matéria vai à Câmara dOs Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9
156, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão_ de seu Parecer n9 507, de 1993), que
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a
contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Brasil
SA.,_ agente_do Tesouro Nacional, no valor de cento e cinco
milhões, cento e Vinte e dois inil, oitocentos e cinqüenta e
três cruzeiros reais e .trinta e três centavos, a preços de 21
de dezembro de 1992.
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A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de hoje.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (pausa)
Aprovado. O projeto vai à Comissão Diref6-iâ para a
redação final.
Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Diretoca que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
-É lida a seguinte

PARECER N' 2, DE 1994
(Da Comissão Diretoraj'Redação final do Projeto de Resolução n~ 156, de
1993.
A Comissão Diretora apresenta a redaÇ.ão finãl do Projeto
de Resolução n"' 156,- de 1993, _que autoriZa o GOverno do
Estado do Rio Grande _do Norte 3: contratar operação de
crédito inteino junto ao Banco do Brasil S.A_., agente do
Tesouro Nacional, no valor de CR$105.122.853,33 (cento e
cinco milhões? cento e vinte e dois mil, oitocentos e dnqüenta
e três cruzeiros reais e trinta e três· centavOs), a preços de
21 de dezembro de 1992.
Sala de Reuniões, 12 de janeiro de 1994. - Humberto
Lucena, Presidente -Nabor Júnior, Relator-Lucic:Uo PorteDa - Benl V eras
ANEXO AO PARECER N' 2, DE 1994
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 156, de
1993.
Faço· saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Presidente, nos termos do art. 48, item 28, -ao-Reginiento Interno,
promulgo a seguin~e -RESOLUÇÁO N' , DE 1994..
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a contratar operação de crédito interno junto
ao Banco do Brasil S.A., agente do Tesouro Nacional,
no valor de Cr$105.122.853,33; a preços de 21 de dezembro de 1992.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> É o Governo do Estado do R.iõ-Gra:D.de do Norte,
nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal,
autorizado a contratar operação de crédito interno junto ao
Banco do Brasil S.A.
Art. 29 A operação finance-ira descrita no art. 1~> ap~enta
as seguintes características:
a) valor: CR$105.122.853,33 (cento e cinco milhões, cento
e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três -cruzeiros
reais e trinta e três centavos), a preços de 21 de dezembro
de 1992, equivalentes a CR$277.787.547,57 (duzentos e seten·
ta e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos
e quarenta e sete cruzeiros reais e cinqüenta e sete centavos),
a preços de 30 de abril de 1993;
b) juros: 12% a.a. debitados no último dia de cada mês,
contados a partir da data da utilização do crédito;
c) comissão remuneratória: 0,2% a-.-a:-caiculada sobre o
saldo devedor atualizado;
d) juros moratórios: 1% a. a.;
e) garantia: Fundo de Participação dos Estados e Municípios- FPEM;
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O destinação: captação e liquidação de obrigações exiJí~
_ -veis de imediato na reabertura do Banco do Estado do RW
Grande do N9rte~
---g) condições de pagairlento: em cento e setenta e quatro
prestações mensais, iguais e_ s_ucessíyas pelo SiStema SAC~
com seis meSes de carência. - - . ~ .
- Art. 3~ A autorização conce_dida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados
pe sua_ publicação.
Art. 4~> Esta __Resolução entra em vigor na data de sua.
publicação.
o·sR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão a redaç_ão final. (Pausa.).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão..
Encerrada a discussão, matéria é dada como definitiva~
mente aprovada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai á Promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chàgas Rodrigues) .:_1tem

3;

Votação, em turno único, do Projeto _de Resolução n~"
157, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão -de seu)?arecer n~" 508, de 1993), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR)
a conrratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S .A- BANESTADO, no valor de dezoito milhões
e seiscentos: mil cruzeiros reais, a preç-oS d-e setembro d.e 1993·
utilizando recursos do Programa Estadual de_DesenvOlvimen~
to Urbano- PEDU.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordináriade hoje.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam qUeiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. O Projeto vai ~ra à Comissão Diretoia..,para
a redação final.
Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Di...
retora, que será lida pelo Sr. 1~" SeCretário.
É lida a seguinte
PARECER N• 3, DE 1994
Da Comissão Diretora
Rcdação final dõ -Projeto de Resolução n~ 157, d«
1993.
A Comissão Diretora ãprese·nta aredação final do Projeta:
·de Resolução n~" 157, de 1993, que autoriza a Prefeitura MUn~
cipal de Santa Rita do Oeste (PR) a contratar operação li"'
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. -BANESTADO, no valor de CR$18.600.000,00 (dezoito milhões "'
seiscentos mil cruzeiros reaiS), a preços de setembro de 1993\.
Utilizãndo recUrsos do Programa Estadual de DesenvolvimerP·
to Urbano- PEDU.
Sala de Reuniões da Comissão, IZ de 'janeiro de 1994,
-Humberto Lucena, Presidente - Nabor Júnior, RelatOl""
- Lucídio Portella- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER No 3. DE 1994
Redação final do Projeto de Resolução n' 157, cfiJ'
1993.
Faço saber. que o Senado Federal aprovou, e eu, Presih;
dente. nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Intern~·;,.
promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N·· , DE 1994
E lida a s_eguinre
PARECER N' 4, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita do
Oeste (PR) a contratar operação de crédito junto ao
Da ConiíSSa-õ- Diretora
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO,
Redação final do Projeto de Resolução n~ 158, de
no valor de CR$18.600.000,00, a preços de setembro
1993.
de 1993, utilizando recursos do Programa Estadual de
__ A Comissão Diretora apresenta a redação fiilal do Projero
Desenvolvimento Urbano-PEDU.
de
Resolução n" 158. de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni·
O Senado Federal resolVe:
cipal de Cafezal do Sul (PR) a contratar operação de crédito
Art. 1" É _a Prefeitura Municipal de Santa M_aria do
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. --_BANESTADO.
Oeste (PRf autorizada, nos termos da Resoluç~Q IJ.'·' ."3.6,_ de
no valor de CR$12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos
1992, do Senado Federal. a contratar operação de crédito
mil cruzeiros reais). a preços de setembro-de 1993, utilizando
no valor de CR$U(600.000JXL(dezoito milhões -e seiScentos
recursos do Progra_ma Estadu;il de Desenvolvimento Urbanomil cruzeiros reais). a preços de setembro de 1993.
PEDU.
Parágrafo único. Os recursOs referidos neste artigo. proSala de Reuniões da Comissão. 12 de janeiro de 1994.
venientes do programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
- Humberto Lucena,Presidente - Nabor Júnior, Relator
- PEDU, serão destinados à realização de obras de infra-esLuc~dio _P_qn_ella- Beni Veras.
trutura urbana
Art. 2" As condiçõ~s_ financeirã~_-aa· operaÇão s~:O as
_ ANEXO AO PAREC"ER N'' 4, DE 1994
seguintes:
R_edaçáo final do Pl-oj~to de Resolução nD 158, de
a) valor pretendido: CR$18.600.000,00, a preçoa de se1993.
tembro de 1993;
------- Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu.
Preb) juros: 12%a.a.;
sidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
c) atualização monetária: reajustável pela T.R;
promulgo a seguinte
d) garantia: ICMS;
e) destinação dc;ts recursos: realização de obras de infraestrutura "Urbana. através-()0 Pr-ograma Estadual de DesenvolRESOLUÇÃO N"
, DE 1994
vimento Urbano- PEDU;
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cafezal do" Sul
O condições de pagamento:
(PR) a -~o_ot_ratar operação de crédito junto ao Banco
- do principal: amortização em quaiCíúa e oito parcelas
do Estado do Paraná S.A. ~ BANESTADO, no valor
mensais, com carência de doze meses;
de CR$_12.400.000,00, a preços de setembro de 1993,
-dos juros: não existe perfodo de carência.
_utilizand_Q_ recursos do Programa Estadual de DesenvolArt. 3'-'- A autorizaç~c;> concedida por esta resolução de- _vim._ento Urbano- PEDU.
verá ser exerCíããllo prazo de duzentos e setenta dias. contados
a partir de sua publicação.
O Senado Federal resolve:
Art. 4·-· Esta resolução entra enl vigor-na data-de sua
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul
publicacão.
(PR), nos termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus- Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno
Junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO.
são a redação final. (Pausa.)
___Art. 2" A.operação de crédito descrita no art. 1'' desta
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disCussão.
re=soiução
apresenta-aS seguintes ca=racteriSticits: -- Encerrada a discussão, a matéria é considerada definitivaa) valor pretendido: CR$12.ilOO.ôOO,b_([(doze _milhões e
mente aprovada, independentemente de votação. nos termos
quatrocentos mil cru~~_iros reais), a preçOs de setembro de
do art. 7<' da Resolução- n<' I 10, de 1993.
1993;
-e
· O projeto vai à prOmülgação_.
=-,-- b) juros: 12% a.a.;
O SR."PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 4:
c) atualização monetária: variação da TR~
Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n~·
d) garantia: ICMS;
158, de 1993 (apresentado' pela Comissão ae Assuntos Econóe) destinação dos recursos: realização de obras de inframicos como conclusão de seU: Parecer n\'> 509, de 1993)~-que estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolautoriza a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) a vimento Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento:
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do
- do principal: amortização em quarenta e Oito parcelas
Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de doze milhões
mensais, com-carência de doze meses;
e quatrocentos mil cruzeiros reais, a preços de setembro/93
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvi me o~
- dos juros: doze meses a partir da data da primeira
liberaçãq.
_____ _ _ ____ to Urbano- PEDU.
__
A discussão da matéria foi enceri-ãda na sessãO-O~dinária
Art. 3" A autorização concedida por esta resolução dedehoje.
___________ ~-verá ser exercida no prazo de duzentos e trinta dias, contados
Passa-se à votação do projeto, em rUf~O ú~i~~~a partir de sua publicação. _
.
Os Srs. S_enadores que o aprov~m .qUejram permanecer
Art. 4-9- Esta Resolução entra em vigor na data de sua
__
.
-----. publicação.
··
sentados.
Aprovado. O piojeto vai à ComiSsiÕ Dire"rora para a
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues.)- Em discusredação final.
SObre a mesa, redação final oferecida peJa Comissão Di- são_ a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
reter~. que será lida pelo Sr. Jl' Secretário ..
o
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Encerrada- a discussão, a matéria é considerada definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos termos
do art. 'da Resolução n. !lO, de 1993.
A matéria vaf à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Cha~as Rodrigues)- Item 5:

Qui~ta-feira
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Obje-to de iniciativas governamentais com resultados positivos,
comprovando suas possibilidade~ de_ crescimento.
O PLANVASF pretende, portanto, sistematizar e organizar o desenvolvimento da área, com previsão de ativídades
em-diversos setores, que vão desde a agroindústria até a pecuária e a pesca, integrando-as com projetos de infra-estrutura
econômica e social como energia elétrica, transporte, educação e saneamento. -- --_ É inegável o valor do Plano que se pretende institucionalizar mediante o presente Projeto de Lei, e oportuna a
sua colocação.
No momento em que a região Nordeste sofre uma das
mais severas estiagens deste século. a qual assume contornos
de calamidade para a economia e a população atirigida. h~
que se reforçar a ação do Governo Federal na região, e o
apoio â iniCiativas de Caráter mais permanente e não apenas
emergencial.
Cabe neste ponto assinalar que o PLC N>' 165/93, da
forma-proposta, implíCita e automaticamente, também institucionaliza o Plano Regional_ de Desenvolvimento Econõmico
e· Social para a região Nordeste, uma vez que nele estaria
inserido o PLANVASF, o qual, por sua vez, vincula-se ao
Plano Plurianual previsto na ConstituiÇãO. - São, portanto, importantes lacunas que se preenchem,
completando-s~ com a legislação própria, os dispositivos de
·carátú geral inscritos· na Lei Maior, e voltados para a efetiva
diminuição das desigualdades regionais ainda existentes no
País.
Assim, diante do evidei-ui mérito da propositura somos
de Parecer favorável à aprovação do PLC N'' 165/93.
o-sr.-Chagas Rodriilies., r~ Yi~e-Pre_sidente deixa
a cadeira da presidência. que é õcllpada pelo Sr. Alfre··
do Campos.

PROJETO DE LEI D..\ CÁMARA N• 165, DE 1993
(Incluído em Ordem do Diã, nos termos do art. 39 da
Resolução n• 110, de 1993)
Discussão, em ttirno únicO, -do Projeto de Lei da Câmara
n• !65, de 1993, (n' 2.093/91, na Casa de origem), que institui
o Plano Diretof para o Desenvolvimento do Vale do São
Francisco- PLANVASF. (Dependendo de Parocer da Comissão de Assuntos Econômicos.)
Nos termos do art. 5' da Resolução n• 110, de 1993,
designo ·o nobre Senador Lucídio Portel! a para proferir parecer sobre a matéria, em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicãs.
O SR. LUCÍDIO PORTilLLA(Pi>R-PI. Para emitir parecer._ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a nosso exame. o Projeto de Lei N9 165. de !993,
da Càmai'a dos Depúta4os, da lavra 9o ilust,r;e J?eputado Prisco
Viana, o qual propõe a instituíçã0 do_ Plano Di~etor para
o Desenvolvimento do Vale do S-ão Francisco -PLANV ASF.
A propositura se fundamenta nos§ _29, incisq_IV e 39
do art. 43 ~da ConstituiÇão Federal, que prevêem incentivos
para as regiões sujeitas à secas periódicas, no senticfo de promover a recuperação de _terraS áridas e ãproveit~mento do
potenciar hídrico, para dtisenvolvimentci de irrigação.
O Projeto de Lei estabelece que o PLANVASF será integrado ao Plano Regional q.e Desenvolvimento Econômico e
Social para a·regiáo Nordeste, e que terá a mesma duração
do Plano Plurianual, previsto no inciso 1 do art. 165 da Carta
Magna, com o qual será votado.
. ~ , .
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos) - O parecer
O nobre Deputado Prisco Viana fundamenta a sua propo- conclui· favoravelmente à proposição.
_
sição em 3 pontos básicos:
·
A Presidência esdatece. que durante a discussão. pode1. A abertura concedida pelo capoto art. 43 da Consti- rãO ser oferecidas emendas à matéria.
tuição Federal, o qual está prevista a -possibilidade da União
Em discussão o projeto, e-':11 turno único.
"articular sua ação em um mesmo complexo geoetonómico
O Sr. Josaphat Mari~o- Sr. Presidente, peço a palavra.
e social, visando a seu desenvolvimento' e à redução das desiO SR. PRESIDENTÊ (Alfredo Campos)- Tem V. Ex'
gualdades regionais", ao qual se ajusta com perfeiÇão o caso
a palavra.
da região do Vale do São Francisco.
2. A preocupação de integrar o PLANVASF com o Plano
O SR. JOSAPHAT M,\RINHO (PFL- BA. Para discuRegional de Desenvolvimento Econômico e Social para are- tir. S~m-reVíSâo"do oradOr.) _:_:sr. Pr"esidente. Srs. Senadores.
gião Nordeste, permitirá uma eficaz concentração de recursos, o presente projeto, de autoria do nobre Deputado Prisco Viaàlém do que reflete o entendimento da articulação da econo- na, institui o Plano Diretor para o Desenvolvimento do São
mia do Vale, com a região na qual se insere.
Francisco.
.
3. A necessidade de assegurar continuidade administraComo se vê do seu texto. estabelece que o Plano R~gional
tiva a um Plano concebidq a partir de profundos estudos e -de Desenvolvimento Econômico e Social para a-Regi~o Norpesquisas, e voltado para o desenvolvimento sustentável da deste conterá um plano específico, denominado Plano Diretor
promissora região do Vale do São Francisc9.
para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco. e especiConcebido pela Companhia do Desenvolvimento do Vale fica que esse Plano Diretor tetá a mesma periodicidade do
do São Francisco - CODEVASF, e pela Superintendência
Plano PlurianUal a que se refere o incisO I do art. 165 da
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o PLAN- Constituição Federal.
VASF resultou de um convêniq C?d~ a o-rg-anizaçáo dOs EstaComo se" vê, o projeto ajusta-se a linhas mes"tras da Consdos Americanos ~ OEA-:- fifmado em 1986, e envolveu os tituição Fede!'al, a_lém de C()Qgt]Jstanci~_r_matéria de manifesto
governos dos Estados de Mina~ Gerais, Bahia, PernambUco,
interesse público.
_- Alagoas e Sergipe, cujos territórios integram_ parcial ou totalSe a conStituiÇãO estabele_ce. no art. 174, que o Estado
mente a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. _
é órgão normativo e regüladof da atividade econômica. nesse
Trata-se de urila área de extensão aprox-imada de 695.000 mesmo preceito declara que, entre outras funções, -o Estado
km, na qual vive uma população, estimada em 1986, de 11
tem a de planejamento. Além disso, ao tratar das funções
milhões de pessoas. Já de há muito considerada das regiões
do ParlameritO, do Congresso Nacional, a Constituição p~eviu
mais promiSsoras do Nordeste brasileiro, o Vale vem sendo a elaboração de planos nacionais, regionais e setoriaiS.
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Como se não bastasse, o Con!>tituinte de 88, com cuidado
agora, por sinal, tão desconhecido por muitos - , --ainda
previu, ao tratar das regiões. disciplina própria para evitar
dr.!sequillbrios. inclusiw pr-escreveu a elaboração de lei com~
plemcntar que dispusesse sobre as condições para a integração
de regiões cm desenvolvimento. Quem quer que vá hoje ao
São Francisco observa como o desenvolvimento es.tá se ope~
rando inclusive: em regime cooperativo, o que ali hoje_ se pro~
duz em mangas de primeira qualidade, mamão, melão, uva,
além de outras espécies; observa como o desenvolvimenro
ordenado é importante para qualquer região. O que antes
era tudo pobreza na Região do São Francisco agora, em boa
parte, se converte em riqueza e em produção de primeira
qualidade. Até porque muitas __ddas são destinadas à exportação.
Conseqüentemente, a in:::.tituição de um plano diretor_ para o de:-;envolvimento do São Francisco. coordenado com o
Plano Regional de Desenvolvimento Econômico e Social para
a Região Nordeste, é_ providência da mais alta importância.
É urna forma superior de suh~tituir o trabalho isolado, desordenado e individual pelo trabalho planificado. Isso demonstra
yuc o Constituinte _de 1988 foi de muito larga visão em vários
aspectos da atividade econômica do país.
No momento. yuero assinalar a importância deste projeto
e, por esse intermédio. manifestar a expectativa de que o
legislador de reforma, na sua ânsia de revisão, não altere
diretriz tão útil para a coletividadc, como a que se estabeleceu
na Constituição e se consubstancia na presente proposição.
O que neste momento o Congresso. por meio do Senado,
vai consolidar é o trabalho ordenado, O- trabalho planejado,
o trabalho realizado com a presença prudente do Estado,
que não anula a iniciativa privada. An.tes a valoriza, fazendo-a
desenvolver-se no bom sentido do interesse ..da coletividade.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Continua em
discussão a matéria.
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Tem a palavra
o nobre Senador Marco Maciel.
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Tudo isso, Sr. Presidente, faz-nos chegar à conclusão
de que essa proposiç_ão não somente merece a aprovação desta
Casa, mas, Certamente, vai contribuir, também, para um de~
senvolvimento regional ma_is equilibrado do espaço brasileiro.
O São FranciscO, que João Ribeiro, certa feita, chamou
de "rio- da integração nacional", é importa,nte não apenas
como gerador de energia. V. Ex", Sr. Presidente, .Senador
de Minas Gerais - Estado onde nasce o São Francisco sabe da sua importância para a geração de energia. Todavia,
V. Ex·' sabe também o quanto é importante_ esse rio para
a navegação. De Pirapora a Petrolina e Juazeiro, no sul do
médio São Francisco são 1.371 quilômetros navegáveis. Além
disso, as suas águas fertilizam toda a região por ele banhada.
E é por força disso que, hoje, importantes projetas de irrigação
-como salientou, com propriedade, o _Senador Josaphat Marinho-- desenvolvem-se, sobretudo no médio, no submédio
e no baixo São Francisco. São basicamente -podemos dizer
-cinco Estados; todos eles na região que podemos chamar
de região sem i-árida, que se beneficiam das águas barrentas
·
do "Velho Chico".
Por isso, Sr._ Preside_tlte, trago aqui, com a minha palavra,
apenas uma reiteiaçâo da-quilo· ÍJue disse,.judiciosamente, o
Senador Josaphat Marinho. Nada mais teria a acrescentar
às suas sempre concisas mas profundas considerações.
Espero, por isso mesmo, que o Senado Federal, a exemplo do que já ocorreu com a Câmara dos DeputadoS, aprove
a referida proposição, que, ao invés de ser relatada, aqui
no Senado Federal, pelo eminente Senador Lucídio Portella,
assim venha, posteriormente, merecer a s~ú1ção'PreSideil.Cial,
convertendo-se, como se espera. em lei, para que entâb pOssamos extrair os benefícios que a PC?pulação colima.
Concluo dizendo (jue a manifestação do Senador Josaphat
Marinho expressa a posição do nosso Partido. Por essa razão,
o nosso voto será faVórável.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Continua em
discussão a matéria.
Nªo havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovãda.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado

O SR. MARCO MACIEL (PFL - !'E. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores.
pouco renho-- devo confessar - a acrescentar à discussão
da matéria depois que sobre o assunto dissertou, com muita
propriedade, o Senador Josaphat Marinho.
O nobre Senador JosaPhat Marinho, ilustre membro des~
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 165, DE 1993 ta Casa e representante do Estado da Baiüa - Es~ado que
(N~ 2.093/91, na Casa de origem)
multo se beneficia da presença do rio São francisco_ no seu
~nstitui-o
~lano--DjretOi- para o Desenvolvimento
território - fez coloCações inuito apropriad~ls sobre o alcance
do São Francisco - PLANV ASF.
do projeto que ora estamos discutindo.
A referida proposição, de fato, se coriipatibili_i:a com os
princípios escritos na nova Carta cOnstíiucional ·de_.1988 e_
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Plano Regional de Desenvolvimento Económereceu na Câmara umaaprovãçãq, poderia'9izer, consagradora, o que justificou, Co.nse:qüentemente, a sua remessa para mico e Social para a região Nordeste conterá o plano específico
o Senado, onde espero aqui tenha também idêntica aprovação. denominado Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale
A proposição em rela é de iniciat~_va de um il1,1.stre repre~ do São Francisco.- PLANVASF, de conformidade com o
disposto no inciso IV do_§ 29 e§ 39 do art. 43 da Constituição
sentantc do povo baiano, Deputado Prisco _yia,IJ9, que soube
ser uma figura de expressão nacional- ex~MíiliStro de Estado, __ Federal,
---ex-dirigente partidário, ex~Secietário de :ES1-ªdo, várias vezes
Ãrt. 2"' b Plano Diretor para o Desenvolvimento do
Deputado Federal. S. Ex• é, também, um profundo conhe- Vale do São Francisco -PLANVASF, terá a mesma periodi~
cedor dos problemas do São Francisco. S. EX:': inclusive. obtecidade do Plano Plurianual a que se refere o inciso I do art.
ve grande parte da sua votação no seu I;$'~-ado, __ na região __ 165 da Constituição Federal juntamente com.o qual será voribeirinha do São Ff3.ncisCó~ · - tado.
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Art. 3" A execução~ coordenação, aComp~nhamento e
avaliação- do PLANVASF caberão aos c?rgãos------compefentes
do Poder Executivo.
Art. 4~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias de sua .publicação.
.
Art. 5" Esta lei entra em vrgor na data de sua pu?hcação.
-Art. 6-:> Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)· Item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 170, de 1992
(lncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3"
da Resolução o" 110, de 1993)

-__

~

Discussão, em turno-úniCo, do Projeto de Lei do
iSenado n'' 170, de 1992, de autoria do Senador Dirceu
!Carneiro,
que atribui ao Instituto de Arquitetos _do
1
Brasil-JAB, a cornpetêncía do Rcg!stro dos Argui~ -·
tetas para o exercício da profissão. (~~pe_ndendo de
Parecer da Comissão de Assuntos Socxa1s)
Nos termos do art. 5" da Re~olução n" 110, de 1993,
designo o nobre Senador Amir Lãrldo para proferir parecer
sobre a matéria, em substituição à Ç~!fJÍssão de Assuntos Spciais.
-- _ _ _
- -- --=~-~~
O SR. AMIR LANDO (PMDÉ- RO: P-ara proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, designado_cornÇ> Re~a- .
torda Comissão de Assuntos Sociais, passo agora, por destgnação do Sr. Presidente, em substituiç~o à_quela Comissão,

J
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Motivados pelas amplas perspectivas de participação social e de reordenação do Estado à luz do pleno exercício
da cidadania - abertas pela Constituição de 88 -. os arquitetos representados pelo IAB pretendem que esta entidade,
uma associação civil sem fins lucratiVos com personalidade
jurídica de direito privado, venha substituir os mecanismoS
que consideram cartoriais e anacrônicos. _até aqui prevalecentes. Arguinentam, nesse sentido, que instrumentos legais
já disponíveis, como o Código de Defesa do ConSumidor,
e a "força de associações espontâneas, genericamente chamadas de Organizações Não-Go\iernamenrais, ensejam a modernização do Judiciário e prometem ser o embrião de uma nova
me:ntalidade que coloca .nas mãos do cidadão a defesa de
seus direitos".
É esse, pois, o meritório substrato do Projeto ao buscar
materializar a intenção liberalizante_doconstituinte. Em essên~
cia, a proposição consagra a arquitetura como expressão da
cultura, estabelece os processos por que se dá a qualificação
profissional do arquiteto, fixa a competência do IAB para
-mediante registro nas condições que especifica- autorizar
o exercício da atividade e, por fim, delega ao Instituto a atribui~
ção de elaborar o Código de Ética dos Arquitetos e o Código
de' Responsabilidade ProfissionaL
No que toca à té_cn_ica l_egislaJiva, tendo provindo de área
profissiona] pouco afeita à lide parlamentar, a proposição me~
rece compreensíveis reparos; sanáveis, é verdade, sem dificuldades de maior monta, por meio da apresentação de emendas
pelo relator.

- _

a prolatqr o meü pan::cer.
I - RELA TÓRIO
Vem a exame o Projeto de Ld em epígrafe, de autoria
do eminente Senador Dirceu Carneiro, atribuindo ao Instituto
de Arquitetos do Brasil - IAB, col!lpctência exclusiva par~
autorizar, mediante registro, o exercício da profiss~o de arquiteto. Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.
O Projeto, comC?_i~f<?rma Seu atitof_-_~,9-~.c in!ê-~~ e dig'_lifica corno homem público a ci()sa e c<:'m_b~t.tva categon_a profissional dos arquite-tos - fof el~borado pe~? I~B. e aprovado
na 89' Reunião do Conselho Súperior da entidade, realizada
em agosto de 1992, na cidade de Curitiba. Trata-se de propo·
sição que resulta de íntenso processo de debates promovido
no âmbito do Instituto, o qual, fundado em 1921, congre:ga
os arquitetos brasileiros_em sua tradição S~e:JuJa~ por princípios
democráticos, que transcendem o cà.ráter corporativo e têm
reconhecidamente ajudado a construir a própria sociedade
brasileira.
_
-'~
-- -Dois marcos legais referenciam historicãffiente a regulamentação da profissão de arquiteto: o Decrc~o~Lei o<?
23.569/33, já revogado, c a Lei n·• 5.194/66, em plena vigéncia,
modificada pelo Decreto-lei n" 620/69 e pelas Leis n•s 6.619n8
e 8.195/91. A legislação atual abriga a representação dos arquitetos......:... ao lado de engenheiros e ag~ónomos- em cons~lhos
multiprofissionais, os quais, a par de procederem ao registro
dos diplomas, exercem a fiscalização do exercício profissionaL
Os arquitetos alegam, justificadamente,_que a p~cv_alênci_a
de lei única para segmentos profissionais de natureza diversificada vem criando conflitos e impedindo o desenvolvimento
das peculiaridades de cada profi~são. _Anotam, ademais, que
a fiscalização do exercício profissional,_estruturada em conselhos corporativOs, nem sempre resguarda os interesses da so·
ciedade e tem servido apenas como instrumento de "manutenção de poder",

II DAS EMENDÃS
a

Com o fifo- de adequar o Projeto aos preceitos da boa
técnica legislativa, apresentamos as Emendas seguintes:
EMENDA MODIFICATIVA N• I
Dê-se ao art. 2'·' a seguiJ:úe estruturação:
"Art. 2\' o- exercíc"io profissionardõ arquiteto se
__ qualifica:
I- pela aplicação de_ sua capacitação técnica e artística na concepção e realização de edifícios, equipamentos, instalações e serviços, em todas as suas tipologias ou variantes, nos âmbitos territoriaiS urbano, rural
e regional;
II - pela realização, direção, coordenação, super- visão ou fiscalização_, em todos os seus aspt!ctos, das
atividades, serviços ou empreendimentos, tais como:
planejamento, projetes, obras, construções, fabricação, estudos, análise, pesquisas, avaliações, vistorias,
perícias, pareceres, divulgação técnica, ensino, experimentação, ensaios, desenho industria!, comunicação
visual, paisagismo ou qualquer _outra atividade que,
por sua natureza se inclua no âmbito da profissão;
III - pela formação e capacitação em que a disciplina arquitetura constitui"o elemento principal, assegu. radas pela aquisição nas faculdades.e escolas de arquitetura de:
a) capacidade de conceber projeto de arquitetura
_que satis(aça as exigências técnícas e artísticas;
b) cOnhecimento da história e de teorias da arquitetura, das ~rtes, tecnologias e ciências conexas;
c) conhecimento de urbanismo e das técnicas de
planejamento territorial;
d) conhecimento adequado dos conceitos do meio
ambiente· aplicados à edificação e às es~uturas territo~
riais, urbanas e regionais;
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e) conht::cimen~o_ dos__métodos de pesquisa, das

engenharias e da concepção dos processos de construção e suas _tecnologias;
_
f) conficcimento adequado das formas e regulamentações, leis, custos e procedimentos implicados na

concretização de planos, projetas e obras ....
EMENDA MODIFiCATIVA N" 2
Dê-se ao art._5'~-a segUinte estruturação:
"Art. 5" Sujeit-am-se ao registo no IAB:
I~ pessoas físicas, sendo-:
a) as pessoas físicas que possuem, devidamente
registriido no órgão educacional competente, diploma

Janeiro de 1994

serviços que lhe ~ejam solicitados, como a expedição
de certidões e outros."

EMENDA MODIFICA TIVA N' 4
Dê-se ao assiin ·registrado "Art. 11" a numeração adequada:
.. . "Art. U. Caberá ao IAB elaborar o Código de
:Etica dos Arg!J.itetc;>s e respectivas normas disciplinares,
ouvidas as entidadesligadas à ;:~;rquitetura e ao urbanismo, e zelai- pelo seu cumprimento, aplicando aos
seus infratores as. sanções previstas, de caráter moral,
restritivas do exercício e pecuniárias ...

de instituição de ensino superior de arquitetura, oficiais
ou recoilhecidas, existentes no País;
EMENDA MODIFICATIVA N' 5
b) as pessoas físicas que possuam, devidamente
Dê-se ao assim registrado "Art. 12" a numeração aderevalidado e registrado no País em órgão educacional quada:
competente, diploma estrange~ro ·cte instituições de enM
""Art. 12. Caberá ao IAB elaborar o Código de
sino supcriór de arquitetura, respeitada a regulamenResponsabilidade Profissional, que estabelecerá nortação específica a ser elaborada pelo IAB;
mas e par4metros que definam o conteúdo e as atividac) os profiSsionais cstrang_e_írás~ par:a obtenção de
des do profissional no tocante ao desenvolvimento dos
registro temporário, reSpeitada a regulamentação espe·
seus trabalhos."
cífica a ser elaborada pelo IAB;
II --os contratos de projetes, obras ou serv!ços
celebrados por pessoas físicaS Ou jurídicas que envolEMENDA MODIFiCA TIVA No 6
vam atividades de arquitetura e urbanismo, os quais
Dê-se
ao
assim r'egiStiãdo "Art. 13" a numeração adeindicarão -obrigatoriamente o nome e a inscrição- no
quada:
IAB do profissional responsável por essas ati"Vidades;
III ~os contratos de sociedades de arquitetos.
"Art. 13 . .O IAB é competente para requerer a
§ 11' E facultado-O registro n_o IAB dos trabalhos
anulação de qualquer ato contrário a esta lei."
intele"dU3J.S. de outra· natureza, relacionados com.a arquitetura e o urbanismO, para próteção de direitos autoEMENDA
MODIFICATIVA N• 7
-·
rais, nos termos da Lei n" 5_.998173.
Dê-se -ao assim registrado "Art. 14" a numeração ade§ 2" O IAB expedirá certificado de todos os registres que praticar, o qual será válido em todo o território quada:
nacional.
HArt. 14. Dentro de 90 (noventa) dias da promul§ 3~ As pessoas físicas referidas no inciso _I do _
gação desta lei o IAB adaptará seus estatutos sedais
artig_o 5" terão direito a uma carteira p"iofiss-ional válida
no que for necessário ao exercício da competência que
como documento de identidade e com fé pública em
lhe é deferida e não poderá, sob pena de perdê-la,
· todo o território nacional.
alterá-los no que respeita à estrutura básica e obje,tivos
§ 49 O registro s~rá defer"ido pelo IAB através
previstos nb presente diploma legal."
de seus Departamentos Estaduais,_ assim dístrib!lída
a respectiva competência: ·
EMENDA MODIFICATIVA N'8
I) para o· registro de pessoas físi_cas, o DepartaDê-se ao assim re-gistrado "Art. 15" a numeração ademento cm cuja jurisdição estiver sediada a faculdade
quada:
expedidora do respectivo diploma;
II) para o registro de sociedades de arquítetos,
.. Art. 15. A legislação federal, estadual e munio Departamento em cuja jurisdição &e localizar a sede
cipal relativa à licença de obras e à elaboração e aprosocial;
vação dos respectivos projetes adaptar-seMá aos termos
III) para o registro das demais- modalidades de
desta lei dentro de 180 (cento e oitenta) dias da sua
contratos. o Departamento em cuja j'ífrisdição se locapromulgação ...
lizar o foro de eleição, Ou na falta deste, a localidade
de celebração do contrato;EMENDA MODIFICATIVA No 9
IV) para os demais registres, q Departamento
em que forem solicitados.
_ .~ .
Dê-se ao assim -re~strado "Art. -16" a numeração ade§ 5 9 O registro no IAB para fins de habilitação quada:
profissional confere a condição de associado à enti... Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de
dade."
·
· ···
sua publicação; revogadas as disposições em contráEMENDA MODIFICATIVA W3
rio."
Dê-se ao assim registrado "Art.-IO" a numeração
adequada:
·--'
III - VOTO DO RELA TóR
Reconhecendo o caráter meritório da Proposição, maniM
"Art. 10. Serão onerosos '9s diversos registres que o IAB praticar e também quaisquer outros festamo-nos favoravelmente à sua aprovação, com as modifi ..
~
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caçóes introduzidas pelas Emendas dC: n~· 1 a n··· r.;, de autoria
do Relator.

Art. 2~ O exercício profissional do arquiteto se qualifica:- I -pela aplicaç-ão de sua capacitação técnica e artística
O Sr. Alfredo Campás deixa a cadeiYfl da presina concepção e realização de edifícios, equipamentos, instaladência, que é- ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, Su- -_ções e serviços, em todas as suas tipologias ou variaç.tes, nos
plente de Secretário.
âmbitos territoriais urbano, rural e regional;
O SR. PRESIDENTE(Lucídio Portella) - Ó ·parecer
II- pela realização, direção, coordenação, supervisão
conclui favoravelmente à matéria;· Com as Emendas de n 9 ~
ou fiscalização, em todos os seus aspectos~ ·das atividades,
1 a 9 queapresenta.
serviços ou empreendimentós, tais como: planejamento, proCompletada a fãse de instrução, passa-se à discussão do
jetos, obras, construções,_ fabricações, estudos, análise, pesprojeto e das emendas, em turTio único.
~qmsaS, avaliações, vistorias, peiícias, pareceres, divUlgação
Em discussão o projeto. (Pausa.)
técnica, ensino, experimentação, ensaios, desenho industrial,
Não havendo quem peça ·a palavra, ence~ro a discussão. _ comunicaÇão visual, paisagismo ou qualquer outra atividade
Em votação o ·projeto, sein prejulzo das ef!l_endas.
que, por sua natur~za_, se_ inclua no_âmbito da profissão;
Os Srs. Senadores que o ·aprovam queiram permanecer
III- pela formação e capacitação em que a disciplina
arquitetura constitui o elemento principal, asseguradas pela
sentados. (Pausa.)
aquiSiÇ-ãO. nas faculdades e escolas de arquitetura-·de:
Aprovado.
Passa-se à votação em globo das emendas.
-a) capacidade de conceber projeto de arquitetura .que
Em votação as Emendas nl"i 1 a 9.
_
satisfaça as exigências técnieãs_e artísticas; Os Srs. Senadores que as aproYairr qne-irartt permanecer
- b) conhecimentO da história e de teorias da arquitetura,
das artes, tecnológicas e ciências conexas;
sentados. (Pausa.)
- ·
· -Aprovadas.
_
_· c) confieCimC:-:nto de urbanismo e das técriíCas de-planejamento territorial;
A matéria vai à Comissão Díreiora pai-a votação final.
d) conhecimento adequado dos conceitos do meio amO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sobre a mesa,
biente
aplicados à edificação e às estruturas territoriais, ttrbaredação final oferecida pela Comissão Dir~tora que_ será lida
nas e ~egiona~s;
pelo Sr. 1~' Secretário.
-e) conhecimento dos métodos de pesquisa, das engenhaÉ lida a seguinte
rias e da concepção dos processos de construção e suas tecnologias;
_ ___ _
PARECER N• 5, DE 1994
·- f) conhecimento adequado das formas e regulamentaoa cOmíSs-ão'Difetora
ções, leis, custos e procedimentos imPlicados na concretização
Redação final do Projeto de Lei do Senãdo o~ 170,
de planos, projetos e obras.
.. _
.
de 19.92, que atribui ao Instituto dos Arquitetos do Brasil
Art. 3' O Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB,
- JBA a competência do Registro dos Arquitetos para
associação civil, entidade cultural autónoma de direito privao exercício da profissão.
do, sem fins lucrativos, com a finalidade de congregar os
A Coriüssão Diretora apresenta a redaÇão fin-al do Projeto
arquitetos para desenvolver, estimular e aprimorar a produção
de Lei do Senado n• 170, de 1992, que atribui ao Instituto
da arquitetura em todo o território- nacional, passa a deter
dos Arquitetos do Brasil - IAB a competência do Registro
a competência exclusiva de autorizar, mediante registro, o
dos Arquitetos para ·o exercício da profissão.
_
exercício de atividades no campo da arquitetura por pessoas
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de janeiro de 1994.
físfCãs -e jUrídicas, na forma e condições definidas nesta Lei.
- Humberto Lucena, Presidente - Nabor Júnior, Relator
Art. 4• O Ministério Público fiscalizará o exalo cumpri- Lucídio PorteUa - Beoi Veras.
mento do disposto nesta Lei.
ANEXO AO PARECER Ni 5, DE 1994
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 170,
de 1992, que atribui ao bistituto dos Arquitetos do Brasil ·
- IAB a competência do Registro dos Arquitetos para
o exercício da profissão.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO!
Da Dermição e do Exercício Profissional

Art. 1"' A arquitetur3:, ~-~ toda_~_~:S suas fonnas de manifestação, é eXpressão da cultura. A criação arquitetônica, a
qualidade técnica das edificações, a st.ia fns-efção harmoniosa
no meio cirCundante, as formas -de ocupação urbana e de
apropriação· do território, a-preservação do património cultural e da paisagem são do interesse coletivo.
Parágrafo único. Cabe:! ã.os arquitetos, através de assem~
bléias do Instituto dos Arquitetos do Brasil- IAB, definir
os fundamentos que devem nortear o exercício e o aprimoramento de sua atividade profissional.

CAPITULO II
Das Autorizações, Registros,
Normas e Registros de Autoria
Art. 5~' Sujeitam-Se-aocre-gístrOno íilstiWto do-s Arquitetos do Brasil - IAB:
I - pessoas físicas, sendo:
a) as pessoas físicas que· possuem, devidamente registrado no órgão educacional competente, diploma de instituição de ensino SuperiOr de arquitetura, ofidal ou reconhecida,
existente no País;
_ _
b) as pessoas físiCãs que possuem, devidamente revali~
dado e registrado no País em órgão educacional competente,
-diploma entrangeiro de instituições de enSino superior de ar·
quitetura, respeitada a regulamentação específica a ser elabo~
rada pelo IAB;
c) os profissionais estrangeiros, para obtenção de registro
temporário,':tespeita'da_a regUlamentação específica a ser elaborada pelo IAB;
II- os co·ntratos-de projetos, obras ou celebrados por
pessoas físicas ou jurídicas que envolvam atividades de arquite-
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tura e urbanismo, os quais Indicarão, obrigatoriamente, o
nome e a inscrição n-o IAB do profissional reSponsável por
essas atividades;
III -os contratos de socieqade_s. de arquitetos.
§ 19 Ê facultado o registro no IABdos trabalhos intel~c
tuais de outra natureza, relacionados com a arquitetura e
o urbanismo, para proteção de direitos auto:i:ais, nos termos
da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973.. ____ "
§ 2• Q IAB eXpedirá certificado de todos os registras
que praticar, o qUal será váli<_io e:q1 ~odo o·território nacional.
§ 39 As pessoas físicas referidas no art. 5_9, a terãc;:>_direho
a uma carteira profissional válida como documente de identidade e com fé pública em todo !erri_~ório nacional.
§ 4• O registro será deferido pelo IAB através de seus
departamentos estaduais, assjm distribuída a re_spectiva competência:
_ _
I - para o registro de pessoas f(sic;as, o departamento
em cuja jurisdição estiver sediada a facul_çlade expedidora do
respectivo diploma;
I I - para ·o registro de sociedade de arqui1etos, o departamento em cuja jurisdição selocalizar a sede social;
III -para o registro das demais modalidades de contratos, o departamento em cuja jurisdição se localizar o foro
de eleição, ou-na falta deste, a localidade de celebração do
contrato;
IV- para os demais registres, o departamento em que
_
.
_.
__
,,
foram solicitados.
§ 5• O registro no IAB para fins de habilitação profis,- .
sional confere a condição de associado à entidade.
Art. 69 Os_ contratos rião i:egistrados na forma desta
Lei reputam-se nulos de pleno direito.
_.
_ _ __
Art. 79 Ficam convalidados, c_onsiderados automaticamente feitos no IAB, todos os registres praticados pelos Conselhos RegionaiS de ArqUitefura -_CRE_A, referentes ao e"'-ercíciO da arquitetura e do urbanismo, até a data da p_ronwlgação
_.
___..
desta Lei.
Parágrafo único. Habilitam-se ao_ registro no IAB todos
.. aqueles que, na data da promulgação desta Lei, se en_contrarem em condições de pleitear seu registro.
_.
_.
Art. 89 _É obrigatóri~ ã mençãQ do nome, título_e_ número de registro no IAB em todas as modalidades de_ veiculação
_
referentes, por qualquer forma, à arquiietura.
Art. 9" As pessoas jurídicas de direito privado, de direito público, e as pessoas físicas que contratarem Serviços de
arquitetura ficam obrigadas a exigir a comprovação do atendimento ao disposto nesta Lei.
Art. 10. Serão onerosos os diversos registres que o IAB
praticar e tálnbéln quaisquer -outros serviços que lhe sejam
solicitados, como a expedição de certidões e outros.
CAPÍTOLO III
Do Código de Ética e do Código de
Responsabilidade Profissional

Art. 11. Caberá ao IAB elaborar o Código de Ética
dos Arquitetos e respeCtivas nonnãs disciplinares, ouvidas
as entidades ligadas à arquitet~ra e ao urbanismo, e zelar
pelo seu cumprimento, aplicando aos seus lnfratores as sanções previstas, de caráter TQ,oral, restritivas do exercício e
·~ ~
pecuniárias.
Art. 12. -Caberá ao IAB elaborar o Código de Respon·
sabilidade Profissional, que estabelecerá nonn_as_e_ parâmetros
que definam o conteúdo e as atiVidades dO~ profissional no
tocante ao desenvolvimento dos seus trabalhos.

Art. 13. O IAB ê competente para requerer a anulação
de qualquer ato contrário a esta Lei.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Transitórias

Art. 14. Dentro de noventa, dias da promulgação desta
Lei o IAB adaptará seus estatutos_sociais no _que for necessário
<:to-exerCício da competência qiie'"lhe é deferida e não poderá,
sob pena de perdêMla, alteráMios no que respeita à estrutura
básica e objetivos previstos no presente diploma legal.
Art. 15. A legislaç_ão federal, estadual e municipal relativa à licença de obras e à ela.:boração e aprovação dos respectivos projetas adaptar-se-á aos termos desta Lei dentro de
cento e oitenta dias da sua promulgação.
Art. 16. Es.ta Lei entra em vigOr na datã de s_ua publicaçãO, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)--,- Em discussão
a redaçãO firial. (Pállsa.)
· , ,
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis~u~s~o.
Encerrada a discussão, a matéria é considerada defmrtlvamente aprovada, independentemente de votação, nos termos
do art. 7• da Resolução n• 110, de 1993.
O projeto vai à Câ_núiia dos Deputados.
O SR. PRESIDEN-TE (Lucídio Portella) -Item 7:
Disc_~ssão, em- tUrnO -único, do Parecer n~ 251, de _1993,
da Comissão de Constituição, Justiça e·Cidadan1a, concluind?
pelo arquivamento da Representação n" I, de 1993, do Pres~
dente da Câmara dos Deputados, Deputado Inocêncio OliverM
ra, contra o Senador _Magno Bacelar, em virtude de declaraM
ções feitas ao jornal Folha de S. Paulo, edição de 18 de março
de 1993. Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.)
Não hitv~ndo qUem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o parecer. a Representação n'' I, de 1993, ser~
definitivamente arquivada. Será feita a corn_u~icação ao Presidente da Câ.marados beputados.
É o seguinte o pare_cer aprovado:

_PARECER N' 251, DE 1993

Da Comi;sdo de C0nstltutç4o, J~uça e Cidadama
a RepresentaçiJo n•oJ, de /99.1. "Do Prestdeme
da Cdmara doS DepUtados. Deputa.io JNOClNCIO
OUVEJRA, contro o Senador MAGNO BACELAR, em
vmude de d~ciaraçtJes fetJas _ao ;oma/ 'Foiha de S4o

sobr~

Paulo'. edrçao de 18 de março de 1993", e o
processado DrVersos n" O.J, de 1993. COI1tendo ojlcro
"Do Deputado WILSON CAMPOS. encammhando ao
Prestdenre cio Senado Federal mattna publrcada no
;orna! 'Folha de Sdo Pau/o', edrçlJo__tfe 18 de março de
19~3, inmuiada 'Guja do Plebtscrto', em que, segundo
- o refendo penódrco, foi fOrmulada pergunta sobre o
assunto ao Senador MAGNO BACELAR"
RELATOR: Senador ÉLCIO ÂL VARES
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falta de respe110 • dignidade do Poder Lcgulallvo. de modo a ~lo a atacas
uútlndadas;, U1]tlltU c UT"emcdri'll:is, de ronn.~ 1llCOrlwn1enteN (RC\IUia de Oimto
Público. Pareceres RDP-lO, p. 87/93, 1967).

I -RELATÓRIO
Vem a exame desta Comiss.lo a Represcntaçla n• 01, de 199~. de autona
do Depurado INOCÊNCIO OLIVEERA, atr.aW:s do Depurado VITAL DO REGO,
Coordcn1dor da Procuradona Parlamentar da Ci,mm dos Deputados, contra o
Senador MAGNO BACELAR.. bem como o proccno Diversos n• OJ,_dc_ 1993,
referente a oficiO do Deputado \\'TLSON CAMPOS, Pnmctro-Secrc:tário da Cáman.
dos Depwados.
--Ambos os proees505 diZCm respeito, rigorosarncruc, a uma mesma
qucsrio, CUJOS pnnctpau; aspectos a serem consLdcrados .sio os que se seguem:

I,
em 18 de março de 1993, o Jornal ~Folha de SJo f'aulo~ publicou a
scgumrc mdagaçto, formulada pelo Senador MAGNO BACELAA ao Scnado_r MARIO
COVAS," durante um debate sobre stsrcmu de governo: "Uma Clmara dos Deputados
que elege lnocCncio Oliveira presidente rena capGldade de clc:acr o pnmcltOministro?"~

Quinta-feira !3

2
A disciplinajuridica da matCria é CKUM. 1enáo como pontO de patjda. a
Coostituiçio Federal, cm seu art. :5:5:
~ Art. 55. Petdat o lMl\dato o Deputado ou Senador:
ll · cujo proc:edtmerno for declarado mcomparivel
decoro parlamcnrar;

CQttJ

o

'"'''""~--·- ...... c~••-.:.~.-·····••""·~•··="'="""""••

§ 1•

E incompanvel

com o decoro parlmneruar, altm dos
casos definidos no repmento mtemo, o abuso das prerropnvas
asseguradu a membro do Congresso Nacional ou a percepç:lo de
vantagem mdevtdas.

·········---···-·-..··-··~-=-···--·........-............. ._,,,

-

2.
ainda naquela data. o Primeiro-Secmári<> da C1mJn dos Deputados
remeteu à Presidência do Senado Federal o oficio GSEJGPS-001193, que or:~ginou o
processado Dwcrsos n• 03, de !993. Na cornspondénc1a, o DcpJ!.tad9 ~SON
CAMPOS comwuccu que a Mesa da Clmara aprovara uma Moçio de Desagravo, em
ruio dos termos da pergunta do Senador MAGNO BACELAR. e cneammhara o
exame da m:aténa i. Procuradona Parlameruu daqLICI& C~

3.
no dla 26 de março de 1993, o Senador CHAGAS RODRIGUES, no
c:terelcio da Presidtnc;:1a do Senado Federal. profenu a Jelflllll do ofiCJo 192/93,
remendo ao Deputado INOCI~:NCIO OUV'ElRA pelo Senador HUMBERTO
LUCENA, em que o Presidente desta Casa infumtara _que o anuroo ~a submetido i
Subc;:orrussJo Permanente da Com1U.!lo de Ccmmtu1ç:Ao, Jw111ç:a e Cidadania desttnada
a assessorar a Presidênc1à em casos de preservaç:.to da utUigem parlamentar;
4
a~o wnnouo *leitura do oficio 192193. o SC21ador MAONO _BACELAR
ocupou a mbUIIa do Senado Federal para esclarecer o. ~!PJ~ de SQI !lldap.Çio ao
Senador MARIO COVAS, sustentando~ "nlo eltlla nenhum concc110 conn o Sr.
lnoeCnc;:io Ollvell'l.. PressUpOe-se, rio mi.'IW1\0, um conc;:ello polinco~. Jusnficou, aiada,
que o seu mruito era o de quesnonar o fa~o Ce a Câmara dos Deputadas haver eleito um

Presidente mtr:erante de um patt1do miztontirio • o PFl.. •, QUCbfando. assun. wna
C'adiç:lo das ~ lei)slltlvas fedel'al.S. Pan, o Senador MAGNO, o ~Parlamcatansmo
e:uge pamdos fones, obechênc;:ta partld.ina' e, ponanto, a desobodl:êmcaa hl\'lda no
episódJ.o da ele1~ do Presuiente da C.inw'a confhtana com 01-post\lia.do.l daquele
SIStema de governo;
- -S.
em 31 de mMÇO de 1993. f01 pr010109_lada no ?e~do. t;ed.~ a
Representaçao n• 01. de 1993, do Deputado INOCENCIO OUVEIRA conir.a o
Senador MAGNO BACEl....AR. sob a alegaçlo de prtnca de "fa!o ruudamcllle
iDcompativel com o d~ro parlamentar". O aUtor constden que i ~Mn~fest.açlo do
representado "não poupou a _honra do Presidente de uma das CASAS do
CONGRESSO NACIONAL e, p1or, qredlu a idoneidade de, pclo menos, 311 dos
SOJ Deputados Fcdcr&Js, alcançando, em cheio, o crinunoso obiCÚ\'0 de maculai 1
dlgn1dadc da INSTITUIÇÁO". Por e"ue motiVO, o repR:IC!Ifan~ busca n:~ c
plcJieta a adoç.io du ~providene~u regsmenfllS pcmncnfes", comutucaDdo, amda.. que
requereu ao Supremo TribUIIal Federal a In~erpelaçlo Judictal do Senador MAGNO
BACELAR...

Em sllltesC. devera; esta ComJsslo de CoMituiç:lo. Justiça e Cidadania
pronunc:i:u-se sobre a declaraç:.lo do Senador MAGNO BACELAR. publicada no
JOrnal 'Folha de Slo Pau!oN, em 18 de mll'ÇO do corrente ano, verificando a IIli
comparibiltdade, ou nilo, com a.s regras de decoro pariamentu.
Ê o rclalório.

No Regunento Interno do Senado Federal (an. 3i), lodavta. nlo foram
e:.:phcttadas outras tuporescs de mcompat1b1hdade com_ o decº.ro parlamenw. Auun..a
nonna Lniracon-sutuciOllal pouco acresc-enta nl Oi:firuçâo do mstlrutO sob Cltllac., . \ 1.
3.
Embora ~ Çocsntwç:.lo Federal assegure, cm seu an. 53, que os
"Deputados e Senadores sio IZlV1olave1s por suas opuuões, palavras c volos", a criaça
L.ncompattve! com o decoro parlamentar e pumve!, mclus.Lve com a perda do mandato.
A55tm, a prerrogauva da mVLolabthdadc parlamentar. tambem chamada de imunidade
matenal,lliio exclw a aprec1açâo "mtema corpons" de atos considerados mcompaavcu
com o decoro.

4.
Considerat~do-sc: u nonnasJuridtcas e a doumna, o problema em an6lise
reduz-se aoS sc8Umtes termos· teria o Senador MAGNO BACELAR. aa perzu•ta
publicada peta "Folh1 de Slo Paulo", abusado du prrrroptivas q1K' lb~ do
auepradas ou, ainda, teria faltado com o rapftto à dipridadc do Podt!r
Lqblativo e ao Praidenr. de uma das Casas do Cottli',resso?
S.
A mdagaç:io •uma Ctmam dos Deputados que elege Inocàtc1o Oliveira
presidente lena capacidade de eleger -o pnmcuo-mLrustro?~. por ser siml!tlca., deU
margem a mterpretações dlverscnres.

O pronunc:iameruo do representado. no dia 26 de março de ]993, DO
entanto, nlo deiXOU duVIdas quanto ao coatcUdo pohnço e dal1trUlino de suas
colocações. Ao úinnar que o parlamenwmno e o governo W maronu pamd*nu e
que a Cãmara., ao cleser o seu Presidente, nio ~ o c:ntCrio do partido
majoritáno, o Sct~ador MAGNO BA,CEl..AR. õtpontou uma conhdiçAo catn: o sistema
parlamcnransta deseJado • que requer fidelidade pan1dirta - e a roalidade poiltica
nac1onal -em que o pnncip10 da fidehdade parndma não Cobservado. Tal conC'adiç:io,
de cunho cuunentemenre douC'lnano, esclarece que a polêm1çamdapçio Bacia mzts roi
do que uma manifcstaç.io po.liuca., expressio de um pensamenlo politíco, sobretudo
tendo-se em mente que o papel desempenhadp pelo Sct~ador ao debal:e era o de
dcmonstnr a Lnv:iabilidade da adoçio do PMiamentansmo no Bruil.
Em ouc-os termos, se a PolêmJca frase, dado o 5CU caritcr sUuéaco,
permitiu interpretaç:Ocs dUb1as, com o distuno o representado preCISOU o conteUdo de
suas palavras, prestando esclareclmcntoll coerentes, que mauti!m uma corrdaç.lo
IOE!a com a pcrruotl obJc!O da. represenraçao
6.
Por seu lado, o prop6sito da Representaçlio "foi o de buscar pelos mais
nobres me1os uma ~paraçto" c, na lmerpelaç.io ~udl_c_!al. promovida perarue o
Supremo Tnbunal Federal, o nobre Deputado INOCENCIO OLIVEIRA expressa a
pretendo de obter "à lu da lez, uma cxphçaç:t.o con\'lncentc ~ ~
conduzmdo o lexto hostil a outro entendimento, descaractenzc u infraç.Oe.t; peDais".

l.
Tendo-se em mente que a- declaraçio do Senador MAGNO BACELAR
esta sendo questionada com base nas regras de drcoro partamutar, fiiZ-se
oecessano, IIUCialmcnle, exphc1tar este conccno, cenml para o caso em qucatlo.

A eornlaçlo 16Jica entre os clemeatos cta frase pol!mica e cs
ugumentos çonndoa no dlscurso do Scnldor BACELAR permitem a çoociUIIo de ~
houve wna exphcaçlo convmccnre. Afinal, o represcnado fixou um comeúdo para sua
fruc de modo cocmt.te, ~ que tranSpafCCCSSC qualquer qrasAo à Cillw1l 01110 seu
Prestdcatc.

Na defiruylo de Pedro Nunes. no Dlclollino de Tecnologia Juridica,
decoro slpnfica "dignidade moBI da pc:ssoa, resuila!Ue de seu ~ honesto e
decente, dos seus bons costumes babituals e da nobreza de sct11 ICDtimcntos, que a
tomam digna de admiraçlo e do respeito da SOCiedade. Honra, pundoaor", .Ii a
exprcsslo decoro parlamentar, na dcfimçto de M1guel Reale, "quer 11p:aficar a forma
de comportamento do parlamentar de conformidade com as responsabilidades du
funç:õcs" que exerce, perante a soctedade c o Estado~ o.u, amda :JCgundo o mesmo
jurista, a falta de decoro "é a falta de decencu1 no comportamento pessoal., capu: de
desmerecer a Casa dos Rcpresenrantes (inconnnência de conduta., e:mbriquez, etc.) e

7.
Para que a frase de Senador MAGNO BACELAR sianificusc desmpcito
ao Poder LcgislattYO e ao Pres!deate da Cãmm do Deputados, deveria comer Ir&
requisitos, na bç.to de Miguel Reale: "eXIstênCia de dolo~, ...~granzid.dct da critica~ •...
"agteSS!Vldade dispensável" .. "Se esses três reqiWIUOS nlo cmctBCm da critica feita,
de OWJeLta objetlva e ll'l'etorçuivcl, nlo há como falar em falta de decoro parlamentar,
pois o que eXIste e apenas o ueTCiclo norma/ de um podel'-<k'HI' mefYJJH QO mmlfillto
po/illco, mwto embora possa prodl.IZII' cfe1tos consJderados aspe:rot c injustos pclcx
detDa.LS lcg~sladotes aang~dos" (RCVlSia de Diretlo Público, ~ RDP· I O. 1967).

II- VOTO

1
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A cxutCnCJa de dolo SISJUfic:ma a mtenção mqucsno113vel de dcncgnr a
imagem da lMtltwÇ4o, a gr;\tu1dadc da cnnca tmphcana a mex:znéncza de_ qualquer
fimdanlcnto: a agresSIVIdade dJspensavel cstana na dcscones1a. Apos o_s deVIdos
es.clarccuncntos do represcmado, pare<:e nzoca a au.stincza de "arumu.s' cm oicndcr,
dencgnr ou ag:redlr. Por outro lado, conforme Jl aumalado •. sua cnnca esta
fundamcr:n.tda com c:ocrCnCla c lojpca.
8.
Pela anàlisc atC aqui dc:serwolV1da dos dn11:r:sos aspectos oo problema, a
coocluslo ê a de que o Senador Mo\GSO BACELAR rmprqou adcquadamcotll! o
seu poder-drYer de eririca. rcsp:uardado pelo art. 53 da Consti!UIClo Federal Por
conscg\nntc, seu componamcnto deve ser conszdcrndo ngosamcntc de acordo com as
re;ru de decoro parlamcnlar.

Quanto ao Deputado INOCÊNCIO OLIVErRA.. que mterpõs a
Reprcsentaç&o cumpnndo um dever - o de resguardar a unagcm da Casa que ~re~1dc,
diante de uma crinea que estava a mcrccer tntcrprecaçOes dublas • a ~ueess~o oe latos
permitiu que o requerido prestuu os esclaruiatt:nlos sobu o alcance das
declaraçkS questionado,
9
Considerartdo. com base em todos os argumentos Ji apresentados. que
dispomos de elementos suficientes para dec:lanr que a frase do Senador MAGNO
BACELAR. pubhcada no Jornal ftFolha de Sll.o Paulo", em 18 de :nar.;ll do corrente
ano. acrcsctda do:. esclarccuncntos prestado:. no d.JseiUSO do dta 26 do mesmo mi:~. é
compalivel com o decoro parlamfatar, concluímos pelo arquivamento da
Repnsentlçto a 01. de l993, e do procrsudo Divenos a 03, de !993. com base
no Rcgunctlto lntcrno do Sct1ado Fedcr21, art 32. § 4•, alínea 'a'.
SaladasCoaussoes,em 11

de

•gosto

c~

1•19;

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portellil) -Item 13:
OFÍCIO N• S/I78, DE I993
(Incluído em Ordem do Dia, nos ter_rílós' do art. 5\'
da Resolução n'' 110, de 1993)
·
Ofício il'' S/178, de 1993, através do qual o Governo
do Estado da Paraíba solicita autoifia-ÇlO para reesca~
lanar a dívida contraída pelo Banco do Estado da Parai~
ba S.A. - PARAIBAN, e por sua controlada PARAISAN Crédito imobiliário S~A~ junto ao Banco Central
do Brasil, no valor de oitocentos e quatro milhões.
oitocentos ·e sete inil, c.ento e cinqüeiifá e·qtiãttb Cnizei~
ros reais e trinta e cinco centaVOs_. (Dependendo de
Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)

Janeiro de 1994

Nos termos do art. 5·' da Resolução n" 110, de 1993,
designo o nobre Senador Antonio Mariz para proferir parecer
em plenário sobre a matéria, em substituição à Comissão de
Assuntos Económicos.
SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores, o Senhor Gover~
nadar do Estado da Paraíba encaminha a esta Casa, mediante
a correspondéncia ém epígrafe, pedido de autorização para
reescalonar a dívida contraída pelo Banco do Estado da Paraíba S.A. PARAIBAN e por sua contratada PARAIBAN (ambos em liquidação extrajudicial) junto ao Banco Central do
BrasiL O montante do débito a ser reescalonado é de
CR$804.807.154,35, a preços âe 29'10-.93- e seus recursos foram utilizados para· o pagamento do passivo trabalhista do
PARAIBAN e de sua contratada.
A operação em apreço obedec-eria-àS seguintes condições:
a) valor pretendido: até CR$804.807.154,35 (oitocentos
e quatrO- milhões, Oitocentos e sete mil, cento e cinqüenta
e quatro cruzeiros reáise cinco centavos), a preços de 29~10-93,
equivalentes a CR$1.098.460.976.,56 (u-m bilhão, noventa c
oito milhões_, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e setenta
e_seis cruzeiros reais e cinquenta e seis centavos), em 30-11-93.
-- b) juros: 6clc a. a.
ç) ~~~_alização m.onetária: TR.
d) g~raiitia: F~ç~o de_Participação dos Estado~;
e) destinação dos recursos: reescalonamento de empréstimo_-conCedido pelo BACEN. na qualidade .de ge_storda Reserva Monetária, com vistas ao pagamento de indenizações
trabalhistas a funcionários e ex~funcionários das instítuições
financeiras acima ·citadas.
e) condições de pagamento: em 72 (setenta e duas) presta~
ções mensais, ·oom 6(seis) meses de carência.
A instrução do pedido obedece ao disposto nos artigos
s~ e 6'.> da Resolução n\' 36/92. do Senado Federal, que rege
a matéria, com exceçãO"do plano plurianual de investimentos,
que não foi apresentado.
-·•1 No que respeita aos limites de endividamento definidos
na referida Resolução, o Parecer DEDIP/DIARE- 93/1099
infor.ma que " ... o limite estabelecido no ar:tigo 3~', item II,
.-,~a R_esolução n·' 36/92, do Senado J:'ederal, foi ultrapassado
em até 70,719 (set_en.ta vírgula setecentos e_de;z~nove por cen~
to)". percentual superior ã elevação temporária de limites
permitida pela citada Resolução, que é de apenas 25%. O
Parecer ressalva contudo que a elevação desse limite preexiste
à opera5ão em apreço e_ praticamente não é afetada por ela.
A operação, por conseguinte, nãç se enquadra nos limites
definidos pela Resolução n' 36/92 do Senado Federal e a elevação temporária :dos limites de endividamento permitida pela
Resolução seria insUficiente para superar a Situação. Não obstante, considerando a relevância da matéria para o Estado
da Paraíba e o fato de a operação em pauta representar uma
alteração insignificante no quadro de endividamento do Esta~
do, nosso parecer é favorável ao acolhimento do pleíto, na
forma do seguinte
.
·PROJETO DE RESOLUÇÃO N" , DE 1994
-Autoriza o Governo do Estado da Paratba a reescalonar
a- dívida coõtraída pelo Banco do E-stado da Paraíba S.A.
- PARAIBAN e por sua controlada PARAIBAN -Crédito
Imobiliário S.A. junto ao Banco Central do Brasil para paga~
mento de passivo trabalhista, no valor de CR$804.807.154,35
(oitocentos e _quatro milhões. oítoc_e_ntos __e_ sete mil. cento
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e cinqüenta ~quatro cruzeiros reais e trinta e cinco centavos).
a preços de 29-10-93 ...
O Senado Federal resolve:
Art. l'' Ê o Estado da Paraíba autorizado. nos termos
da Resolução n" 36/92, do Senado Federal, a reescalonar a
dívida contraída pelo Banco do Estado da Para1ba S.A. PARAIBAN e por sua controlada PARAIBAN- Crédito
Imobiliário S.A .• junto ao Banco Centrãl do Brasil, para pagaM
mento de passivo trabalhista.
·
Art. 2" O reescalonamento ora autorizado será realizado
sob as seguirites condições:
·
a) valor pretendido: até CR$804.807.154.35 (oitocentos
e quatro milhões. oitocentas_ e Sete rriil, cento e cinqüenra
e quatro cruzeiros reais c cinco centavos), apreços de 29-10-93;
b) juros: 60é a.a.;-

c) atualização monetária: TR:
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados;
e) destinação dos recurs_os:- reesCalonamento- de empréstimo concedido pelo BACEN~ na qualidade de gestor da Reserva Monctâria, com Vistas ao pagamentO de- índenização
trahalhistas a funcion ârios _e ex-funcion-áÍ'loS 'das--instituiÇões
financeirás acíinâ ·citadaS.-_ _
· .·
O condições de pagamento: em 72 (~et'enta e duas) prestações mensais, Cõm 6(seis) meses de carénáa.
Art~-3~ O prazo para exercício da presente autorização
é de 270 (duzentos c se_tenta) dias contados da data de sua
_.
publicação.
Art. 4" Esta resolução entra
vigor fla daía _de sua
publicação.
· ··

em

O SR. PRESIDENTE (Lucidio PorteUa) -;-c Completada
a fase de instrução, passa-se à discussão_do projeto, em turno
único.
Na discussão cio orojeto poderão ser apresentadas emendas. (Pausa.)
Não hcwcndo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_-., Aprovado.
_
_ =--- . -O projeto vaí à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Sobre a mesa,
redação final que será lida pelo Sr. 1\' Secretário.
É lida a seguinte

PARECER N• 6, DE 1?94 _
(Da Comissão Diretora:)
Redação final do Projeto de Resolução
1994.

n~.

1, de

A Comissão Diretora ãPresenta a redação final dõ-Projeto
de Resolução n~ 1, de 1994, que autoriz~_o Governo do Estado
da Paraíba a reescalonar a díVida contraída pelo Banco do
Estado da Paraíba S.A- PARAIBAN, e por sua controlada
PARAIBAN- Crédito Imobiliário S.A junto ao Banco Central do Brasil, para pagamento de passive-t-rab~lhista, nü vãlor
de CR$804.807.154,35 (oitocentos e quatro milhões, oitocentos e sete mil, cento e -tinqüerita e- quatro cruze;iros reais
e trinta e cinco centavos), a preços de 29 de OU:tubro de 1993.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de janeiro de 1994.
--Humberto Lucena, Presidente- Nabor Júnior, Relator
- Lucfdio Portella - Beni Veras

ANEXO AO PARECER N" 6, DE 1994
Redação final do Projeto de Resolução
1994.

n~'

I, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁ<:l N•, DE 1994
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a reescalonar a dívida contraída pelo Banco do Estado da Paraíba S.A. PARAIBAN, e por sua controlada PARAIBAN
- Crédito Imobiliário S.A. junto ao Banco Central do
Brasil para pagamento de passivo trabalhista, no valor
de Cr$ 804.807 .!54,35, a preços de 29 de outubro de
1993. O Senado Federal resolve;
Art. 1~ É o Governo do'_futado da P3raíba, nosierttiOs
da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, autorizado
a reescalonar a dívida contraída pelo Banco_ do Estado da
Para1ba S.A- PARAIBAN e por sua controlada PARAIBAN
Crédito Imobiliário S.A, jünto ao Banco Central do Brasil,
para pagamento de passivo ti-abalhista.
Art. 2~ O reescalonamento autorizado será realizado
sob as seguintes condições:
a) valor pretendido: até CR$ 804.807.154,35 (oitocentos
e quatro milhões, oitocentos e sete .mil; cent_o e,cinqüenta
e quatro cruzeiros reais e triiita cinco centavos), a preços
de 29 de outubro de 1993;
b) juros: 6% a.a;
c) atualização monetária: Taxa Referenciai --TR;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados e Municípios -FPEM;
e) destinação dos recursos:"' reescalonamento de empréstimo concedido pelo Bacen, na qua!i~ade de gestor da R~erva
Monetária, com vistas aO" pagamento de indenização.trabalhista a funcionários e ex-fuilcionárias das institUições financeiras acima citadas;
f) condições de pagamento; ~m setenta e duas prestações
mensais, com seis meses de Carência.
Art. 3<? A "'utorízação coO. cedida por esta Resolução deverá ser exercid~ Q.O prazo de duzentos e setenta dias, contados
a partir de sua publicação.
Art. 4"' _Esta Resolução, entra em vigor na data de sua
publicação.

e

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão
a redação final. (Pausa)
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matér'ia é dada como definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos termos
do art. 7" da Resolução n·' I 10, de 1993.
O projeto vai à prom~:Jl_g_ação_.
<?'-~~-·__PRESIDENTE (Lucfdio PorteHa) -A Presiàéncia
retíiã da Ordem· do Dia da presente sessão os itens 8 a 12
da pauta, nos termos do art. 175, e, _do Regimento Interno.
São os seguinte os itens retirados:
8
· PARECER N' 464, DE 1993
Discussão, em turno único, do PARECER No' 464, DE
1993, Da ComissãO de Assuntos Económicos sobre a Mensa-
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gern n" 413. de 1993 (n" ~82N3_, na origem) do Senhor Prt!sidcntc da República. que conclui favoravelmente à aprovação
do nomo do Senhor RUY COUTINHO DO NASCIMENTO,
para exercer o cargo de Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
9
PARECER N" 464-A. DE 1~93
Discussão. cm turno único. do Parecer n" 464-A. de I ':>93.
da Comissão de Assuntos Econõmicos sohre a Mensagem
n"4!3, de 1993 (n" HR2/93, na origem) do Senhor Presidente
da RepU:hlica 4UC conclui favoravelmente à aprovação do nome da Senhora NEIDE TERFSINHAM:ALARD. para exercer o cargo de Conselheira do Conselho Administrativo de
Defesa EConômicã.
10

PARECER N" 464-B, OE 1\19:{
DiscUSsão, cm turno único. do Parecer n"464-B. de JlJlJ3.
da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem
n" 413, de 1993 (n" HH2!93, na origem) do Senhor Presidente
da Rcpúhlica, que conclui favoravelmente à aprovação do
nome do Senhor CARLOS EDUARDO VIEIRA PECARVALHO. para exercer·o cãrgõ de Conselheiro do_ Conselho
Administrativo" de Defesa Ec.onômica.
11
PARECER N" 464-C. DE 1993
DiscUssãO-. em úif-no único·. do.Parcéer n''-464-C-. de J()Y3.
da Comissão de AssuntO$ Econõmi~ús sob!c _é). Mensagem
n" 413, de 1993 (n" R82/93.na origem) do .Senhor Presidente
da Rcpúhlíca, que conclui favoravelmente_ à aprovação do
nomE do Senhor MARCELO MONTEIRO SOARES, para
exercer o cargo de Con_scl_hdro do Conselho Administrativo
' ·
-· -_::_ de Defesa Econóffiíca:

12
PARECER N" 464-D, DE 1993
..
Discussão. cm turno único. do Parecer ri" 464-D. de -1V93,
d_a Comissão de Assuntos Económicos-sobre a Mensa_g_em
n" 413. de 19YJ_(n" 8~2193. na origem) do Senhor Presidente
da República. que ·co~êl~i favoravelmente à aprovação do
nome do Senhor JOSE MA TIAS PEREIRA, parà exercer
o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica.
·
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Estudioso do assunto, ;.Icompanhando passo a passo a
vida c.: os dissahorc.:s das populações que vivem marginalizada~.
abandonadas pelo poder púhlico, promovi, durante alguns
meses. várias rcunides_cQm prefeitos, vereadores e lideranças
civis das rcgiôcs dO Baixo e Médio Araguaia. em Vila Rica
e S<io Félix. por considerar que a minha emenda é a única
alternativa válida de desenvolvimento concreto, real. efetivo.
dos nove munidpios do Baixo Araguaia. Tenho certeza que,
com isso. estaremos lançando. com pos.sihilidade de êxito.
o cmhrião de.: um novo Estado, com plena convicção de que
o Governo Fed~:ral. diante da situação nova, farâ grandes
investimentos pam consolidar a iniciativa.
Estou propondo, depois de estudos acurados, que o Território Federal do Araguaia, compreenda os municípios de Alto
da Boa Vista. São Félix do Araguaia. Canabr_a.va _do_ Norte.
Luciara. Porto Alegre do NOi-tc';·sâo Josd do-XiilgU:Confn:sa,
Santa Teie·sinha. Vila RiCa. e Rihcirão Cascalheira. uma zona
onde os mUTtldpiOs _enfrentam o- mesffiO prç)hlemã do Maw
Grosso_ e se_ destacam pela falta de assistt!ncia do Governo
Estadual.
·:- ,
· Sei. e sei bem disso. que o assunto é muito polt!mico.
por se tratar de uma nova divisão do Mato G-rosso que, oem
1Y77. foi cindido para a criação do Estado do Mato Grosso
do Sul. No entanto.·e isso precisa ~cr visto cOm toda realidade.
lembro que-·acreditar que Cuiahá, dist;;mt.e um pouco mais
de -mil quilómetros da região. t~rá condições de atender a·
tOdas as necessi,dades do BaiXO Aragúaíã.-é uma pósíção utópi·
ca. Isso é pena te.: r lJ.UC se admitir. lião tem Condições concretas
para acontecer, dafo abandono. a falta de deseriVoiVirrieilto.
· a economia primârla. a rede_ hospitalar .e cducaciorial haStãnte
falha~.
·
A populaçüo dessa região deverá ser consultada. se for
o caso. de forma plehiscítária, fazendo a opção que lhes pareça
mais correta. Quero lembrar. ta_mbém, que a consulta através
do plebiscito deverá ser feita apenas nessa Zona: nos municípios mencionados. pois, de outra _maneira. a iniciativa seria
recusada~

O Território Federal vai receber. a partir de sua criação,
recursos específicos federaiS para a região, que p·assará a ser,
· também. uma unidade do OrçamenrO da União, além de passar a cohtar com representação própria no Congresso Federal.
quatro novo:::. deputados.

~ SR~-PRESIDENTE (Li.tcídío Portella)- Esgotada as
Os prohlcmas enfrentados pelos municípios que serão
maténas constantes da Ordem do Día. _
incluídos no T~rrítório Federal poderão começar a ser resolviHá oradores inscritos.
dos, no setor de energia elétrica, por exemplo. com a extensão
Concedo a palavra ao nobre_ SenadO:r"i.OurembeÍo Nunes
do linhão de Barra do Garças· para o Médio e Baixo Araguaia.
Rocha.
'
c._ - - •
minimizando parcialmente a questão e poderá começar a atrair
SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PPR-MT. Proinv_estimentos industriais. O problema rodoviário, de grande
nuncia ·o segliitlte- discurso.) --Sr. -P".i:.e.Slcterlté, Sr-'s e Srs.
Senadores,as grandes distâncias de meu E:Siado. o Mato Gros- importância e não resolvido até agora. terá mais chance de
solução se ficar a cargo do Governo Federal. A criação do
so, acabaram por _gerar. iil_felizmente.· uffi tratamento altaTerritório Federal do Baixo Araguaia facilitará a vida de almente diferencíado de uina região para Óutra. O Estado, e
guns milhares de mato-grossenses e paraenses que vivem, até
seus govcrnos;·acãbam dando tratamento aparentemente disagora, ,à n'l,ãrgem do progresso.
criminatório a algumas zorlas tal é a ciiêricia de recurSos
Nossa intenção, ao propormos a emen-da, é chegar, a
a el~s destinados. Por essa razão, e por sç:r isso uma preocumédio prazo. à criação de um novo Estado, cujo processo,
paçao constante de minha vida política,_ estou aproveitando
o processo d7- Revisão_ ~?nstitucional p~ra tentar corrigir, - tradicionalmente. passa pela criação do território. Lembro.
igualmente, que a criação do Território do Araguaia poderá
numa boa fatia do temtono mato-grossepse, ·essa anomalia,
até mes:mo acelerar a emancipação do Nortão de Mato Grosso,
que por existir, tem retardado, emuito,_o processo desenvolvicom a criação de um outro Estado a partir do paralelo 12.
mentista de milhares de cidadãos que ali viy~m. Estou apresenSenhor Presidente, Srs. Senadores, resta, agora. que os
tando. e espero ter plena acolhida do Congresso Nacional,
meus Pares no Congresso Nacional, dêem a última palavra·
uma emenda propondo a criação do Território Federal do
c ajudem uma extensa regiãq do m,_eu Estado a alcançar os
Araguaia.
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patamares mínimoS de -dCsenVolvimento e assistência do poder
público.
,-~
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 9 horas,
a seguinte
ORDEMDODlA
-1.. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 220, Dli.I993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, VIII,
do Regimento Interno)

DiscuSsão,_em_!urno único, do Projeto de Lei da Câmara
n•220,"de 1993 (n' 3.711/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria, com natureza ciVil,
a Agência Espacial Brasileira - AEB, e dá outras providências.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Xssuotos Econõ-.
micos, e de Constituição, Justiça e Cidadania)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1990
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 77, de 1990 (n• 3.056789, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 19 da Lei n• 7. 729, de~6 de janeiro de 1989,
para especificar comó Sf:ndo 2~ a Junta de Conciliação e Julgamento de Dourados, Estado de Mato Grosso·do Sul, tendo
Parecer favorável, sob n~ 345, de 1993, da ComisSão:
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 6, DE 1993
Votação, em turno Ú.J;lico, do PrOjeto de_Decreto Le_gislativo n' 10, de 1993 (n• 162/86, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção n~ 120, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a B_ordo dos
Navios de Pesca, adotada por ocasião da_50" Sessão da Conferência fnterria-cional do Trabalho, realizada em Genebra, em
1966, tendo
Parecer favorável, sob n" 400, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-4..
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 10, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1993 (n' 147/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da T~ilândia, em Brasi1ia, em 21 de
março de 1991, tendo
·
Parecer favorável, sob n' 408, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-5REQUERIMENTO N• 1.446, DE 1993
Votação, _em turno· único, do Reque_rimep.tO n~ 1.446,
de 1993, da Senadora Eva Blay, SóliCHandO,-Dos termos da
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alínea·· a art. 256do Regimento Interno, a retirada do Projeto
de Lei do Senado n~ 181, de 1992, de sua autoria, que acres-centa dispositivos à Lei no 8.080. de 19 de setembro de 1990,
e·stabe_lecendo normas para o "eXercíciO" do planejamento fami-liar.

-6PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO
N• 12, DE 1993
Discussão, em turno único. do ProjetQ de Decreto Legislativo n' 12, de 1993 (n' 1n/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Relativo a ServiçoS Aéreos.
celebrado entre o Governo da República FederatiVa do Brasil
e o Gove·rno de Hong Kong, em Hong Kong,em 6 de setembro
de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n9 402, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
-7--PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 13, DE 1993
Discussão, em turno úrliéo, dO Projeto de Decreto Legislativo n•, 13, de 1993 (n• 194/92, na Câmara dos Deputados) .
.q!Je aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreoso Regulares, celebrado entr_e o Governo da República Federativa
_d_o_ Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasilia,
em 7 de maio de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n" 403~ de 1993~ da Comissão
~de Relações Exteriores e Defesa Nacional ..

--.:sPROJETO DE DECRETO LEGISLÁTÍVÓ
N• 1'4; DE 1993 . .
.
.
.
.
Díscussão, em turno ÓniCO;-do PrÕje-to cte Decreto Legislativo n' 14, de 1993 (n' 219/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Conflitos de Lei em Matéria de Cheques, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979. durante a li Conferêricia Especializada Interamericã.na de Direito Internacional Privado, tendo
Parecer favorável, sob n 404, de 1993, da Com,ii;s:ãõ - de Relações Exteriores e pef~s!l.N" acional_.
1
'

-9PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 159, DE 1993
Discussão, em turno úrfiCõ; B6 Projeto de Resolução n9
159, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conClusão de seu Parecer n 9 510, de 1993), que
autori_z3: ~ Prefeitura Municipal de Realeza .(PR) a contratar
operàÇão de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BANESTADO, no valorde: quatorze milhões e setecentos mil cruzeiros reais, a pteç·os 9e setembro/93, para execução de projetas de infra-estrutura urbana.
~lO-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 160, DE 1993
DiscuSsão, em turno único, do Projeto d_e ResOlução n"
160, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n~ 511, de 1993), que
autoriza a PrefeitUra Municipal de Jesuítas (PR) a contratar
operação de crédíto junfo ao Banco do Estado do Paraná
S.A. - BANESTADO, no valor de vinte e um milhões e
quatrocentos ·mil cruzeiros reais, a pi'éÇõs de agosto/~3, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano- PEDU.
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11-.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 161, DE 1993
Discussão, em turno úriico, do Projeto dê-Re-soíuçãO n"'
161, de 1993'(apresentado pela Comissão de Assuntos Econôriticos cOmo condusãó de seu Parecer n"' 512, de 1993),-{jue
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Mônica (PR) a contratar operação de crédito juilto a:o Banco_dO EStado do Paraná

S.A.- BANESTADO. no valor de dez milhões de cruzeiros
reais, para execução de projetas de infra-es_trutura _urbana,
naquele municípiO.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h55min.)
ATOSpA COMISSÃO
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ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE
N• 6, OE 1994
_o Pre~idente_d_o Senado Federalt no uso de sua cortlpetencta regtmental e regulamentar, de conformidade com a
delegaç~o ?e c?mpetência que ll}e foi outorgada pelo Ato
da Comtssao Dtretora n~' 2, de 4 de abril de 1973 e tendo
em vísta o que conSta do Processo n 9 025.359/93-2 r~solvelve:
A:pos~ntar ,_voluntariamente, José Pereira Nunes, Analista Legtslat:vo, Area ~~ ~poio TéCriico ab Prdcessb- Legislativo,
Padrao 45, do Quadro de Pessoal- do Senado Federal, nos
termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinad9 com os artigos
186. inciso III, alínea a; 193; e 67, da Lei n• 8.112,de 1990,
bem assim com os artigos 34, § zo; e 37, _da Resolução (SF)
n.\'42 •. ~~ 199_3_, com_prove'9tos _integrais. observado o disposto
no artigo 37, inc_iso.X.r. _d_a_ Cory~tituição__federa_I. _ ·Senado Federal, 12 de janeiro de 1994.- Senador HumR
berto Lucena, Presidente.
- · · ··
A

· ATO b:A co'MissÃo oiRETORA
N• 74, DE I993
Altera- a··redaçã~ do Ato da Comissão Diretora n~
ATO DO PRESIDENTE'
72, de 1993.
. N•7,D!ll99~
A Comissão Diretáiâ:dO Senado Federa:!- no uso de suas
O Presidente .do Senado Federal, no uso da atribuição
atribuições regimentaís e ·regulamentares-. te~do em -vista a
que lhe foi conferida pelo art. 6", § ~, da Resolução n~' 42,
necessidade de corrigir a rectação O-ao-AtO-da ComissãO DireR
- de 1993 e tendo em vista o que _consta no. Proces-so n<?
tora n>' 72. de 1993. resolve:
025.499/93-7, resolve: Desig~iu ABELARDO GOMES FI"
Art. l'·' o art. 1'.> do Ato da Comissão Díretorã n" 72,
de 1993, passa a te.r a. seguiilte [edaçáo: --- : - LHO, Assessor Legislativo, Are a de Assessoramento Legisla. Art. 1'·' Fica· expressamente proibida a designaçã9 de tivo. Nívellll, Padrão 45. do Quadro de Pessoal do Senado
boCumenR
rilafs'de 1 (um') empregad.o.de firma prestadora de .serviços Federal, para substituir a Dite tora d,a Seêretãria
tação e InformaÇão, FC-9, no período de 2-1~94 a 1Z.01.94,
ao Senado Federal para gabinete de parlamentar, independenR
durante o afastamento da titular, em gozo de férias.
temente de ser membro da Mesa DiretOra, Presidente ou
Senado Federal. 12 de janeiro de 1994. -Senador HumLíder de Partido Político com _g_~binete nesta Casa, ressalvado
o Gabinete do Presidente, Residência Oficiar da Presidência berto Lucena, Presidente.
e órgãos onde, por força_da sua atividade. atuem piÜfissionais
>I.POSTÍLA
especializados.
.
-·
.
·
,
fica
alterada
a
furtdamefitação
legal d~ ~r~sênte Ato de
_Ar.t. 2" Este_ Ato erttr~ em vigor na ·data- de sua' publiAPO$~n.tac.loria para incluir a R~§Qlução (SF) n~ 77~-de 1992.
caçao.
,-, , . J
Senado Federal, .lO de janeiro de 1994. ~senador. Hum·Art. 3\' RevogamRse as -disposições em contrário.
.
·Senad_o Federal, 20.de dezembro de 1993. -Humberto - berto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 571/93
..
Lucena- Chagas Rodrigues- Julio Campos- Nelson WePublicado no DCN, Seção H, de 7 de dezembro de 1993
dekin.
_.
'.
,
,-,
que aposentou a servidora MARIA INÊS DE SOUZA RI:
BEIRO BASTOS.
ATO DA COMISSÃO DIRÉTORA
N• 75, DE 1993 .
ATO DO DÜtETOR-GERAL -" .
. , A ConliSsão Din!tOrà -do-Sen'àdô Fedéiar-no uSode-SUas
N' 7, DE 1994
atribUiçõ-es; e tendo em ·viSta--o disposto- fio ~ttigo 28 da Lei
O ~f?~retor:Qera~ doSena~fo f~dÚal, no u&Q da ãt~ibuiçã~,
n' 8.112, de 1990, resolve:
que fot confenda pelo art. 7~'. § 2~. da ResolUÇão ·n~ 42, de
Art. 1" Fica o servidor Ricã.rdl) Vargas;_ieintegrado Pe1993, e ~e acordo com o que consta do Processo n?
lo Ato do Presidente n' 254, de 1993, repo'slcionlido no Pádrão
000.185/94-9. resolve:
..
·.
.
Y da Classe EspeCial da' Categoria de Tecnico Legislativo.
Nomear
JOSÉ
JACAUNA
DE
ASSUNÇÃO
para exerArea de Processo LegislatiVO, do Quadro de Pessoal do Senacer o cargo. em comissão, de Secretário Parlamentar, do QuaR
do Federal.
·•·
Art. 2" -0 repOsicionamerlto de -q'u1e trata o artigo 1? -- dro de ~essoal do Senado Federal, com lotação e exercício
retroagirá à data d_e__início dos efeitos do'Ato n~' 28. de 1992. --DO Gabmete do Senador Garibaldi Alves.
Senado Federal. 12 de janeiro de 1994.- Manoel Villela
r_,
.
desta COmiSsãO Diretora.
de Magalhães,DifetorRGeral.
Art. 3~' . Este Ato entra em vigor natlata de sua publiCação.
·
·
· ·
ATO DO OlRETOR-GERAL
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.
N' 8, DE 1994
Sala de Reuniôes da Comissão Diretora. 20 de' dezemb-ro
de 1993. - Humberto Lucena - Chagas· Rodrigues -- Julio
O Dir~tor-Ge~al_do Senado Federal, no uso da atribuição
Campos - Levy Dias.
que lhe fo1 confenda pelo art. 79 § 2~' da Resolução n,o 42,

de
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de 1993, e de acordo com o ·qtre--Cóhsta ·do- Processo ~" _prejudiçada a realização de titagem de impres:- Lo já aju~rada
000.!86/94-5, resolve:
.
.
.
. .. ~.
pelas partes e em processo de execução gráfic;,.
Exonerar LUIZ ANTÓNIO. TORRES PORFIN"O do
Cláusula Sétima
cargo, em comissão, 'de- Secriiário-Parlamentar, do Quadro
Os casoS OrilíSsos serão (esoividos mediante troca de corde Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Gari- respondência entre as partes, desde que não sejam alterados
baldi Alves, a partir de 4 de janeiro de 1994.
os objetivos deste Convênio.
Senado Fedeia.I; 12 de janeiro ~e 1~94.- Manoel Villela
Cláusula Oitava
~-_
_
de Magalhães,Diretor-Geral.
Fica--e-leito o foio de Brasília pãra dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Convênio.
E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento
TERMO DE CONVf:NIO QUE CELEBRAM O
em--2-lâuas) vias de igual teor. para um só efeíto, o_ q'uaJ
SENADO FEDERAL E A ACADEMIA
depois de lido e aprovado, vai assinado pelas partes convePIAUIENSE DE LETRAS
nentes e pelas testemunhas abaixo relacionadas.
O Semido Federal, neste ato representado pelo seu Presidente, Senador Humberto Lucena e a Academia Piauiense
de Letras, sediada na Casa de-- Lucídio Freitas, ·Av. Miguel
Rosa no 3300, Teresina..:PI, doravante denominada Academia,
neste ato representado por seu Presidente, resolvem celebrar
o presente Con.vênio, mediante às c;láusu_las_ e, cortdiçôes s_~guintes:
-- -=- - --- • c-

Cláusula Primeira
O presente Convênio tem por objetivo a impressão pelo
Centro Gráfico ao Senado Federai-CEGRAF Revista da Academia Piauiense de Letras, com pcriOaicidade semestral e
tiragem de 1.501} (hum mil e quinhentos) exemplares.
,Parágrafo Unico O contéudo das publicações_ ficará sob
exClusiva responsabilidade da Academia Piaui~nsc Çle Letras,
a quem cabe a definição 'final do texto a ser editado.

RESOLUÇÃO N' 2193.
Cláusula Segunda
_ Adequa o artigo 70 do ~egulamento Básico ao. IPC .às
,
Os planos de trabalho para edição da obra objeto do
disposições contidas ~o parágrafo 49 do artigo 40 da Consti~
presente, serão orientados e cOordenados por um representuição Federal e dá outras providênciaS.
tante da Academia Piauierise de Letras e pelo Diretor ExecuO Conselho Deliberativo e o Conselho Consultivo do
tivo do Cegraf. ·
---JiiStituto de :PreVidêrlcia dos COngressistas - IPC, ém reunião
Cláusula Terceira
OOnjunta, nO uso das atribuições que lhes confere o artigo
A entrega dos originais será feíta pela Acaderrlia PiaUien12, inciso IX, e do artigo 62 da Lei n• 7.087, de 29 de dezembro
se de Letras ao Cegraf (Coordenação de Atendimento ao
cte 1982, combinados com o artigo-39 , item IT, do Regulamento
Usuário), devidamente datilografados, ·.retrancâdos para a
Básico do IPC, e emissão de orçamento e do prévio empenho, sendo que após
Considerando que as Resoluções do IPC n•' 18,de 1990,
aprovação do solicitante, preceder-se-á a abertura da Ordem
e n' 2, de 1991, determinam, para fins de cálculo da pensão
de Serviço para confecção da publicação objeto deste Convêde segurado facultativo, que os doze últimos salários de contriniO, cuja execução só será levada a afeito mediante a aposição
buição, utilizados na extração da média aritmética, sejam cordo Imprima-se pela Academia.
rigidas_ monetariamente pelos índices de reajustes de venciCláusula Quarta
mentos dos servidores civis da União;
ConsiderandO que a não aplicação da correção monetária
Os custos serão debitados à Coordenadoria de Publicação
no cálculo das pensões originárias da gratificação pro labore
da Presidência do Senado Federal, de acordo com decisão
da Mesa Diretora, em 25-4-89. ·
; tl_ev_idas aos ªos segurados· para prestar serviços ao IPC,
efeiuado com base, também, na extração da média as g'ratíficaCláuSula Quinta
ções pagas _nos dqz_e últimos meses, acarreta substanciais preCaberá ao Centro Gráfico do Senado Federal - CEjuízos a esses Ser':'i$iores;
__ _
GRAF, dentro de sua programação industria( deteimínar
Considerando, ainda, que essas gratificações tém passado
os_ prazos de entrega.
por transformações e reclassificações ao long_o do temRo, em
Cláusula Sexta
função da conveniência administrativa e de alterações similaEste Convênio poderá sofrer modificações desde -que haja
res ocorridas nas Casas de origem desses _servidores,_ e que
interesse comum das paftes convenentes, mediante Terrilo ~ -é de plena justiça tais modificações serem estendidas a_os penAditivo, bem -como rescindido por qualquer _das partes atrª' vês
-sionistaS, analogamente ao direito previsto na Constituição
de comunicação expressã, Com antecedênCia rilínima de 30
Federal, art. 40,·§§ 4<:> e 5!>, para o caso de proventos de
(trinta) dias, independe_!J_temente da interpelação judicial ou_ aposentadoria e pensões decorrentes de falecimento de serextrajudicial, bem como no Casb de infração· compFôVãdã de
vidor;
qualquer das cláusulas.
Resolve
Parágrafo ÚnicO. Na ocorrência de rescisão deste Çon-:______
Art. l!> AopensionistadoiPCquetenhaprestadoservivênio, conforme previsto no caput desta Cláusula. não será
Ço nO- Período de, no mínimo, cinco anos ininteriUptos em

·-:·:_:
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função pennanente do quadro de pessoal deste Institt.~to, fica
_ § 3' A i~corporação permitida neste artigo poderá ser
assegurado o direitO de incorporar à suã pensão a gratffic3.Ção
feita uma única vez para cada pensionista e, em nenhuma
da fuOção exercida.
·
hipótese, o valordayensão ~es~ltante poderá exceder à maior
· ·- · ·§ 1~ O valor da gratificação de função a incorporar é
pensão paga pelo IPC na mesma época~
igt,u:Ú à niédia ~aS doze úJtimas gratificações recebidas pelo
Art. 2' Ao pensionista do IPC que já tenha incorporado
s_ervidor, feita a atualização morietãria até a data da incorpogratificação de função será deferida automaticamente a atualiração, na forma da Lei.
- zação do_,valor incorporados nos termos desta Resolução.
§ 2~' São devidos aos pensionista's que incorpora·rem. graArf: 3~> - Esta Resolução e!J.tra em vigor a parti~ <;Jes!a
tificações de função do IPC todos _oS acrésCimos_ posteriores,
data e não produzirá efeitos financeiros retroativos à sua videcorrentes de atualizações, aumentos, transformações oure- gência.
..
clas_sificações. Qa gratificação ·cte função inCorporada, calcuArt. 49 Revogam-se as disposições em contráno.
lados na mesma data e com os mesmos valores_ atribuídos
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1993
aos servidores ativos._

-

..
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLIX- N•6.

SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 1994

BRASÍLIA - DF

·SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 1,DE ]994
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a reescalonar a dívida contraída pelo Banco
do Estado da Paraíba S.A. - PARAIBAN, e por sua controlada PARAIBAN - Crédito
Imobiliário S.A., junto ao Banco Central do Brasil para pagamento de passivo trabalhista,
no valor de CR$804.807 .154,35, a preços de 29 de outubro de 1993.
O Senado Federal resolve:
Art. I' É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado
Federal, autorizado a reescalonar a dívida contraída pelo Banco do Estado da Paraíbà S.A., - PARAIBAN,
e por sua controlada PARAIBAN- Crédito Imobiliário S.A., junto ao Banco Central do Brasil, 'para
pagamento de passivo trabalhista.
Art. 2' O reescalonamento autorizado será realizado sob as seguintes condições:
a) valor pretendido: até CR$804.807.154,35 (oitocentos e quatro milhÕes, oitocentos e sete mil, cento
e cinqüenta e quatro-cruzeirbs reais e trírifa e êfuto' ceniàvos), a preços de' 29 de oút,;bro dé Í~93;_.- .
b) juros: 6% a.a.;
- ---c) atualização monetária:TaxaReferencial-TR;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados e Municípios- FPEM;
e) destinação dos recursos: reescalonamento de empréstimo concedido pelo Bacen, na qualidade de
gestor da Reserva Monetária, com vistas ao pa·gainento de inde~ização trabal~ista a funcionários ~~~x-_fuQciónários das instituições financeiras acímã. citadas;
- f) condições de pagamento: em setenta e duas prestações mensais, com seis meses de carência.

Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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DlnaAdjulo

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, no.-termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 2, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR) a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de
CR$18.600.000,00, preços de setembro de 1993, utili,;;,.,do recursos do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano - PEDU.

a

O Senado Federal resolve:
. .
.
Art. 1'·' É a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR) au_torizada, nos termos daResolu9ão
n'' 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de CR$18.600.000,00 (dezoito
milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro de. 1993.
Parág_i:afo único,:= ~Os rE:_Cur~QS referidC?_~_ n~ste_ar.tigo, provenientes dO: PrOgrà:ma Estadual de .Desenvolvimento Urbano..:._ PEDU, serão destinados à realização de obras de infra-estrutura urbana.
Art. 2'·' As condiÇões financeiras da Operação são as Seguintes:
a) valor pretendido: CR$18.600.000,00, a preços de setembro de 1993;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: ICMS;
· ·
·
. .
.
.
...
e) destinação dos r<!cursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
.
·
!) condições de pagamento:
-do principal: amortização em quarenta e oito parcelas II).e_~ais, corri car~ncia de doze_mese~!
- dos juros: não existe-j)Crfódo de carência.
Art. 3\) A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 4'' Esta"Resohição· eritra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art ..
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N• 3, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANJ'STADO, no valor de
CR$12.400.000,00, a preços de- setembro de 1993, utilizando recursos do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O Senado Federal resolve: -- Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR), nos termos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Federal, autorizada a cMttratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A. - BANESTADO.
Art. 2• A operação de crédito descrita no art. l'' desta Resolução apresenta as seguintes características:
a) valor pretendido:.CR$12.400.000,00 {doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), a preços
de setembro de 1993;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: variação da TR.;
d) garantia: ICMS;
·
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento:
--do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, com carência

cte doze meses;

- dos juros: doze 'meses à pàrtii da data da primeira liberação.
Art. 3"'

A autorização concedida~ Por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e

setenta dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presiqente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 4, DE 1994
Autorizo o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a contratar operação de crédito interno _
junto ao Banco do Brasil S.A., agente do Tesouro Nacional, no valor de CR$105.122.853,33, a preços
de 21 de dezembrode 1992.
O Senado Federal resolve:
_ _ _
Art. 1• É o Governo doEstftdó do Rio Grande ifó-Norte, nos'iermos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Brasil S.A
Art. 2~'

A operação financeira- descrita no art. t' apresenta as ~eguinh:~s carac-terfSti~s:

~

-~

a) valor: CR$105.122.853,33 (cento e Cinco milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos_e cinqüenta
e três cruzeiros reais e trinta e três centavos), -a preços de 21 de dezembro de. 1992, equivalentes a

.CR$277. 787.547,57 (duzeiltose setenüt e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta
e sete cruzeiros reais e cinqüenta e sete centaVos), a preços de 30 de abril de 1993;
b) juros: 12% a. a. debitados no último dia de cada més, contados a partir da data da utilização
do crédito;
c) comissão rem•meratória:'Z% a.a. calculada sobre o saldo devedor atualizado;
d) juros·moratórios: 1o/o a.a.;
e) garantia: Fundo de Participaçãô dos Estados e Municípios- FPEM;
f) destinação: captação c liquidação de obrigações exigíveis deiiiJediato na reabertura do Banco do
Estado do Rio Grande do Norte;
·

%
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g) condições de pagamento: em c-ento e setenta -e quatro prestaçõeS menSaiS, igi.ulis e sucessivas pelo

Sistema SAC, com seis m(,ses de carência.
Art. 31'

·

A autorização--c6ncedida por esta Resolução deverá ser exerCida no prazo de duzentos e

setenta dias, contados a parlirde sua publicação.
Art. 4'-'

·

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação..

Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
por ocas1aO da-_50"_-Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho, realizada em Gerlébra, em 1966. Votação
sobrestada nos termos do art. 375, inciso Vlll, do Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n\' 10, de -1993 (n\'
147/91, na Câmara dos Deputados), que aprova- O texto
Projeto de Lei do Senado n" 3, de 1994, de autoria
do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o
do Senador Humberto· Lucena, que dá nova redação ao
Governo da República Fegerativ3. do Brasil e o Governo
art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata
do depósito recursal em açóes trabalhista.
do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de março de
1991. Votação sobrestada nos termos do art. 375, inciso
1.2.2- Discursos do Expediente
VIII, çlo Regimento Interno_
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Benefícios
Reque_rirhent0 nd L4:46, de 19:93.. da Senaélof_a Eva
da implementação da Lei Orgânica da Assistência Social.
Blay, solicitando a retirada do Projeto de._Lei d_o Senado
SENADOR PEDRO SIMON- Proposta de retifin'·' 181, de 1992, de- sua autoriã., que acrescenta dispositivos
cação na qualidade de relator da matéria, da alínea a do
ã Lei n" 8-080, de 19 de setembro de 1990, estabelecendo
arL 2'·' da Resolução n" 140/93, que autodza a Prefeitura
normas para o exercício do planejam-ento familiar. Votação
Municipã.l de Porto Alegre (RS) a ·contratar operação de
sobrestada nos termos do art.-375, inciso VIII, do Regicrédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul
mento Interno.
- BANRISUL. no valor de CR$ 2.094.051 .000,00, apreços de uutubro de I 993.
Projeto de Decreto Legislativo n" 12, de 1993 (n''
177/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
O SR. PRESIDENTE -Votação oportuna da retifido- ~_cardo Re1a_tiVÇ1. a ~erviços ~éreo_s. ,.celebrado_ emre
cação apresentada pelo Sr._ Pedro Simon.
o Governo d~ República Federativa do Brasil e o Governo
SENADOR MANSUETO DE LAVOR::_ Pos~e. do
de Hong Kong, em Hong Kong, em 6 de setembro de
novo Superintendente da SUDENE, General Newton MO~
1991. Discussão encerrada, ficando a votação sobrestada
reira Rodrigues.
nos termos do art. 375, inciso VIII, do Regimento Interno.
1.2.3 - Ofício
Projeto de Decreto Legislativo n~ _13, de 1993 (n9
- N'' 007/94, da Liderança do PTB no Senado Federal,
194/92.~ na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
referente à substituição de inembro em Comissões Permado Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares, celebrado
nentes.
entre O Governo da ~e pública Federativa do Brasil e -o
1.2:4-- Aviso
Gov_erllO da República Portuguesa, êm Biasília, em· 7 Cle
~Nc' 00023, de 10 de janeiro de 1994, do Ministro
maio de 1991. Diseussão encerrada, ficando a votação.so• ·
da Justiça, re'fer~nte à entrevista prestada ao jornalista
brestada nos termos do art. 375, inciso VlU, do Regimento ·
Carlos Chagas. no programa "Jogo do Poder", TV ManInterno.
chete.
Projeto de Decreto Legislativo n?-14, de 1993 (ri~'
1.3- ORDFM DO DIA
219/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
Projeto de Lei d;Câmara n" 220, de 1993 (n" 3.711/93,
--da Convenção Interamericana sobre ConflitOs de Lei em
na Casa de origem), que cria, com nature:za civil_,_a Agência
Matéria de Cheques, cançluída· em Montevidéu, em 8 de
Espacial Brasileira -AEB, e dá outras providências. Retimaio de 1979, dur~nte a II Copférépcia Especializada Interado da pauta nos termos do art. 175, alínea e, do Regiramericana de Direito Internacional PrivadO. Discussão enmento Interno.
cerrada, ficando a votação _sobrestada nos termos do art.•
Projeto de Lei da Câmara n" 77, de 1990 (n" 305/89,
375, inciso VIII, do Regimento Interno.
·
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 19 da
Projeto
de
Resolução
n~
~59,
de
1993,
que
autoriza
Lei n" 7.729, de 16 de janeiro de 1989, para especificar
a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar operacomo sendo aJunta de Conciliação e Julgamento de Douração de crédito junto ao B~nco do Estado do Paraná S.A.
dos, Estados do Mato Grosso do Sul. Votação sobrestada nos
-- BANESTADO, no valor de~ quatorze .milhões e setetermos do art. 375, inciso VIII, do Regimento Interno
centos !llil cruze~ro~ reai~, a preços de setembro/93, para ·
Projeto de DccrdoLegislativo n" 6, de 1993 (n" 162/86,
execuçao de prOJetos de mfra-estrutura urbana. DiscuSsão
na Câmara dos Deputados). que aprova:·o texto da Conven·
encerrada, ficando .a votação sobrestada nos term.os do .
ção n 1' 126, da Organização Internacional do Trabalho,
art. 375, inciso VIII, do Regimento Interno.
sobre Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca, adotada
I - ATA DA 14•SESSÃO, EM 13 DE JANEIRO
DE 1994
1.1- ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1 -~Leitura de Projeto

Jan_eiro de 1994

_DIÁRIO

Qp Cf)NGRESSO

Projeto de Resolução fl\' 160. de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) a contratar operação de crédito Junto ao Banco do Est!}çlo d.o Paraná S.A.
-.:: BANESTADO, no valor de vinte e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais, a preços de agosto/93, utilizando
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU~ Discussão encerrada, ficando a votação sobrestada nos termos do art. 315, inciso,VJII, do Regimento
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1.3.1 - Discurst!__após a Ordem do Dia
SENADOR LAVOISIER MAIA -Falecimento do
_Luis Gonzaga de Barros.

ex~Senador

1.3.2 -

Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são

1.4- ENCERRAMENTO
.

Interno.

2 - ATOS DO PRESIDENTE.

Projeto de Resolução n\' 161, de 19_93, que autoriza
a Prefeitura Municipar de Santa Mônica (PR) a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BANESTADO, no valor de dez milhões de cruzeiros reais, parã eXecução de projetOs de infra~estrutura urbana, naquele municípiO. Discussão enCerrada, ficando avotação sobrestada nos termos do art, 375~ inciso VIII, do
, Regimento Interno.

N•' 85/88 e 51/93 (Apostilas).
N" 8 a 10, de 1994.

3- ATA DE COMISSÃO
4 - MESA DIRETORA
.
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES

Ata da 148 Sessão, em 13 de janeiro de 1994
10a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
Presidência do Sr. Nabor Júnior
ÀS 9 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

- CLT. que dispõe sobre os recursos a serem interpostos·
pelo empregador. no caso de ver-se vencido em instânc_ia infeAlfonso Camargo _ Chagas Rodrigues _ José Richa _ Jutahy rior. no que se refere a feítos trabalhistas.
2. _o caput do artigo .em questão torna obrigatório que
Magalhães _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Mauro
os recursos devam ser feitos por petição, tendo_ efei~os meraBenevides _Nabor Júriior _Pedro Simon _Ronan Tito.
mente devolutivos, podendo índusive ser permitida a execuO SR. PRESIDENTE (Nabor JuniorJ.- A lista de preção provisória até a penhora.
sença acu-sa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo
3. Por seu lado, os parágrafos do artigo disciplinam os
número regimental, declaro aberta a sessão. _
diversos elementos de forma e processo necessários à plena
Sob a proteção de Deus, iniciamos nóssós trãbalhos._
- eficácia do disposto no referido caput. Por tratarem especHiSobre a mesa. projeto que s_erá lido pelo Sr. P Secretário.
camente do depósito recursal. propõe-se a revogação de tais
É lido o seguinte
.
parágrafos, atendendo-se, assitn. ao objetivo principal do projeto, que é__a·a supressão do referido depósito.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 3, DE 1994
4. Reza a Constituição Federal cte-1988, .em -se-U art. 5".
Dá nova redação ao art. 899 da Consolidação das
-Leis do Trabalho, que trata do depósito recursaJ em inciso LV, o seguinte:
ações trabalhistas.
"LV -aos litiganteS, em processo-judicial ou ad-

O Congresso Nacional decreta;
Art. 1• O art. 899 da Co'nsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1" de maio de
1943, c_om a alteração_ intrud.u~ida pela Lei n9 5.442, de 24
de maio de 1968? passa a vigorar com--a seguinte redação:
"Art. 89.9.. Os_ recursos_serão interpostos por
simples petição e terão efeito suspensivo."

Art. 2\' Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em co-ntrário, espe~
cialmente os §§ I•, 2', 4', 5" e 6" do art. 899 da Consolidação
das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei n' 5.442,
de 24 de maio de 1968, assim como o art. 40 da Lei no 8.177,
de 1•' de março de 1991, com a redação dada pela Lei n"
8.542, de 23 de dezembro de 1992.
Justificação
Intenta o projeto de lei em questão dar nova redàção
ao art. 899·, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho

ministratiV-o: e aos_ acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes."

5. É sabido que as causas ·trabalhistas tramitam dentro
do processo de duplo grau de jurisdiÇão, direitO, portanto,
que o fica dado a todo recorrente de acessar nova e superior
instância, pelo simples fato de gerar o contraditório, garantido
que é pela disposição constitucional transcrita acima.
6. Ora, tendo que depositar. previamente, o valor arbitrado em juízo na instância inferior, é evidente que tal ônus
-fundamento do dispositivo da CLT- torna~se flagrantemente inconstitucional, já que asSim lhe é restringido o direito
de ampla defesa.
7. Além de contrariar a Constituição, o comando_da norma em apreço torna-se extremamente ultrapassado e intempestivo, diante da grand_e evolução que sofreram as relações
entre capffãl e trabalho no Brasil, assiro _como em quase todo
o mu-ndo.
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S. É importanr~ ressaltar ainda que, na atual conjuntura

nacional, extremamente crítica em termos econômicos o cita~
do depósito deixai'iféffi eStado de IiQUiâeZ milhares d~ ~êdias,
pequenas c microempresas. que. na maioria das vezes, teria
que retirar preciosos recursos financeiros, às vezes veildendo,
inocuamente, ati vos imprescindíveis aos negócios e operações
legítimos do empregador.
9. Em resumo, o presente projeto de lei ora aprest:ntadO
é oportuno. coerente com a norma cõnstitucional superveniente, desejável por todos_ os princípios mais elementares
da processualística, e conveniente. tendo em vfsta Os legítimos
clamores do empresariado brasileiro. diante de sitUação tão
adversa da economia nacional.
Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1994 . ....:...._Senador Humberto Lucena.
LEGISLAÇÃOT!TADA
DECRETO-LEI N" 5.452. DE 1'' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
A rt. 1·• ..........-.. ~-~ .....-~-~-...• ~.-.....~,.,, ............................... ,.~·.- ..·.-.•. -:.
_, _ A~t~ 8~9. ~s recursos serão interpostos por simples petlçao e terão efeitO meramente devolutivo, salvo as exceções
previstas neste TítúJo., permitida a execução provisória até
a penhora.
§ 1'' Sendo à condenação de valor até 10 (çjez) vezes
o salário mínimo regiorial, nos diSsídios individuâis,~ só será
admitido o recurso, inclusive o extraordinário, medfante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado
a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato
da importância de depósito, cm favor da parte vencedora,
por simples despacho do juiz.
,
.
§ 2~ Tr3tandõ-sc de condenação de valor indetermina=
do, o depósitô corrcspbilderá-ao qu-e fôr ãrbitrado, para efeito
de custas. pela Junta ou· Juízo de Direito, até o limite -de
10 (dez) vezes o salário mínimo da região.
§ 3" Na hipóteSe de se discutir, no recu~:so, matéria já
decidida através de prejulgado do Tribunal Superior do Trabalho, o depósito poderá levantar-se, de imedia.to, pelo vencedor.
·
-§ 4" O depósito de que trata o § 1'-' far~se~á na conta
vínculf1-da ~o empregado a que se refere o art. 2" :cta: Lei n"
5.107. d~ 13 de setembro de 1966, aplicando~se-lhe oS preCeitos
des~a Lei, observado, quanto ao respeCtivo levantamento,
o d1sposto no § 1~
§ 5\' Se o empregado ainda não tiver conta vinCUlada
aberta em seu nome, nos-têrmos do art. 2o da Lei n<1 5.107,
de 13 de setembro de 1966, a empresa procedará à respectiva
abertura~. para o efeito do disposto no § 2~
.
§ 6" Qu3.i:ld0ô valor da corideanção, ou o arbitrato para
f1~s de c.ustas, exceder o limite de 10 (dez) vezes o salário
mínimo da região, o depósito para fins de reCurSos será íúnita~
do a es_te__ valor.
o-

LEI N'' 5.442, DE 24 DÉ MAÍO ODE 1968
M?difica a redação de dispositivo da Consolidação
das Le1s do Trabalho e dá outras providências.

Art. 1" Os artigos 650. 656, 610. 612; 678. ·679, 680,
restabelecido, 693 e suas-alíneas, mantidos os respectivos parágrafos, 694, restabeleCido, 697, 721,894, 895;-alínea a, 896
e seu§ 4?, e sg9-áa Cõnsôlidação das l.eis.dó-Trabalho, apro-

vada pelo Decreto-Lei n'·' 5.452 (•), de i'' de maio de 1943,
passam a vigorar com a seguinte redaçãO:
·

·• Art. 899. _Os recursos serão ·interpo"StOs por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo.
as exteções previstás neste Titulo, permitida a execução·
provisória até a penhora.
,
§ I'' Sendo a conodenação de valor até 10 (dez)
vezes o ·salário mínimo regional, nos dissidlos individuais, só sçrá admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da' respectiva impor-tância. Transitada em julgado a decisão recorrida, orden~r~se-á_o__le_yantamento i~_ediato da importância de
deposrto, em favor da parte vencedora, por simples
_
despacho do juiz.
_
_
_
§ 2·:_ Tratalldo-s·e de cOndenação de valo~ i~de-"
terminado, o depósito C()rresponderá ao que for arb1itrado,.para efeito de custas, pela Junta ou Juízo_ de.
Direito, até o limite de 10 (dez) vezes o_salário mínimoda região.
- ---§ Y Na hij:;ótese".de se diScutir, rio iecU.isO,- iiiaté.'
r~a já decidida através 9e pre jlr.IgadQ do Trib'unai Suf)eno do Trabalho, o depósito po_derá lev~ntar-se, de imediato, pelo vence.dor •.
_§ 4'' O depósito de que trata o § F _ far-se-á na
c COfitã vinculada do· empre"gado a que se refere o artig-o
2" da Lei n'' 5.107 ('), de 13 de setembro de 1966,
aphcando-se~lhe os preceitos dessa Lei, observado,
quanto ao respectivo levantamento, o disposto no §
.

I~

§

5" Se o empregado ai_nda não dver c;_o}l.ta vincu-

lad.a_aberta em se.u ·nome,.pos termos.d"o. artigo2~ da
· Le1 n" 5.107, de 13 de aetombro de 1966,. a empresa
procederá à respectiva abertura, para o efeitO:cto dispostono§:lJ<
_ .
··-o _,o
§ 6~ Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de_custas, exceder o limite de 10 (dez)_
vezes o salário mínimo da região. o depósito para fins
-de recursos Será limitado a este valor.
_00

' ••• ' •• -~-.~- ' ••• ~. ··'· .-.....-. ~· ~· ~- ......... : ........... '"'""-~· •. 4.1 ... '". ~. -· ••

·LEI N" 8.177, DE I' DE MARÇO OEI99I
Estabelece regras para a desindexação da economia, e dá outi-as providências.
·
O Pre-sidente dã. RepUblica:·
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu s~cio
no a seguinte Lei:
Art. 1~ ······-·-·-·-····························~····~·-;., ........ ,.-.
Art. 40. .O depósito recursal de que trata o artigo 89"9
da Consoli.dação das Leis do Trabalho fica: liniitado a Cr$
420.000,00 .(quatrocentos- e·vtnte ·mil Ciu~iros); il_os casos de
interpoSiÇão de recUrso ordinário, e a cr$ 840.ú6o,OO (oitOcentos e quarenta mil cruzeiros), em se tratando de recurso
de revista, embargos infringentes e recursos extraordiiJ.ários,
sendo devido a cada novo recurso interposto no decorrer do
processo.
§ 1'' Em se_ tratando_de eondenação imposta em açãO
res.cisória, o depósito recursal terá como limite máxiri10. qu_aJ:quer que seja o recurso, o valor de Cr$ 840.000~00 (oitoceiticiS
e quarenta niil cruzeiros).
§ 2" Os valores previstos neste artigo poderão ser periodicamente alterados pelo Tribunal Superior do Trabalho.
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LEI N" 8.542_ DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a política nacional de salários, e dá
outras providências.
O Vice-Presidcnte da República no exercício do cargo
de Presidente da República.
__
Faço saber que o CongressO Nac-ional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l'' A política nacional de salários. respeitado o
princípio âa irredutibilidade. tem por fundamento a livre negociação coletiva e reger-se_-á pelas normas estabelecidas nesta
Lei.
§ 1" As cláusulas dos acordos, convenções ou contratos
coletivos de trabalho integram os. co-ntratos individuais de trabalho c somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por
posterio"r acordo. convenç.ão _ou contrato coletivo de trabalho.
§ 2" As condições de trabalho hem comp as cláusulas
salariais, inclusive os aumentos reais. ganhos de produtividade
do trabalho e pisos salariais proporcionais à extensão e à
complexidade do trabalho, serão fixados em contrato, conven:
ção ou -acordo colctivo de trabalho, laudo arbitral ou sentença
norimitiVa. observadas dentre outros fatores, a produtividade
____ - ""e a Iucrativid3.de do sétor ou da empresa. __
Art. 2'·' É mantido o Índice de Reajuste do_Salário Mínimo _;,._JRSM. calculado e divulgado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. qUe reflete
a variação mensal do custo-de vida para as famrlias com renda
até dois salários mínimos.
§ I" É mantida a metodologia do cálculo do IRS.M,
de que trata Portaria n" 478,_ de 16 de junho de 1992, do
eXtinto Ministério da Economia,, Fazenda e Planejamento.
§ 2" Quando pOr motivo de força maior~ não for possível
ao IBGE divúigar o IRSM até o último dia útil do mês. o
MiniStério·âo Trabalho adotará índice substitutivo.
Art. 3" Para os fins desta Lei, defi_ne_-se o Fato r de Atu~
lização Salarial - FAS como o resultado da multiplicação
dos seguintes índices unitários:
I - Índice da variação. acumu~ada do lRSM no_ quadrimestre imediatamente anterior ao mês de referência do FAS:
I I - Índice de variação mensal do IRSM no mês imediata~
mente anterio~ ao~l!l~s_ ~e- referência do FAS, dividido pela
m,édia geométric~ dos índices das variações mensai~ do IRSM
nn qu-adrimestre mencionado no inciso anterior.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, o índice unitário
é a soma da unidade um mais a variação percentual do índice
considerado, dividida por cem.
Art. 4<:' É assegurado aos trabalhadores reajuste quadr!mestral da parcela salarial até seis salários míriíníos, pela apli·ç~ção do FAS.
§ 1\' Os· trabalhadores cujas-dataS-bases ocorrem nos
meses de jaheiró,' ·maicf e setembro integram o Grup-o A e,
riestes meses~ a partir de janeiro de 1993, inClusive; farão
jus ao reajUste previstõ neste arüg9: _
. -_
. § 2"' Os trabalhadores cujas datas-bases ocorrem nos
meses de fevereiro, junho e outubro integram o Grupo B,
nestes meses, a partir de fevereiro de 1993, inclusiVe,- farão
jus ao reajuste previsto neste artigo:
- - § 3~ Os frabalhadoi-es cujas datas-bases ocorrem nos
meses de março, julho e novembro integram o- Grupo C e.
nestes meses, a partir de março de 1993, inclusive, farão jus
ao reajuste previsto neste artigo.
§ 4o Os trabalhadores, cujas datas-bases ocorrem nos
I,IIeses de abril, agosto e_ tlczembro integram o grupo D c,
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nestes meses, a partir de abril de 1993, inclusive, farão jus
ao reajuste previsto neste artigo.
Art. 5" São asseguradas aos trabalhadores antecipações
sobre a parcela até seis salários mínimos. a serem fixadas
pelo Ministéno do Trabalho atê o segundo dia útil de cada
mês, em percentual não inferior a sessenta por cento da variação acumulada do IRSM nos dois meses imediatamente anteriores à sua concessão.
§ 1~· A partir de janeiro de 1993. inclusive, os trabalhadores do Grupo C farão jus às amecipações previstas neste
artigo nos meses de janeiro, maio e setembro.
2:' A partir de fevereiro de 1993, inclusive, os trabalhadores do Grupo O farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de fevereiro. junho e outubro.
§ 3" A partir de março de 1993, inclusive, os trabalhadores do Grupo A farão jus às antecipãÇões previstas neste
artigo nos meses de março, junho-e novembro.
§ 4" Apartirdeabrildc 1993,inclusiveostrabalhadores
dO Grupo B farão jus às antecipaÇões previstas neste artígO
nos meses de abril, agosto e dezembro.
§ 5" As antecipaçOes de que trata este artigo, bem como
aquelas concedidas até a data de publicação desta Lei, com
base no artigo 5,. da Lei n". 8.419, de 7 de maio de 1992,
que ainda não tenham sido compensadas nos termos da referj~:a Lei, serão deduzidas por ocasião do reajuste quadrimestral previsto no artigo anterior.
Art. 6., Salário" mínimo é a contraprestação mínima· devida e paga diretamentc pelo emprega~or a todo trabalhador,
por jornada normal de trab~lho, capaz de satisfazer, em qualquer região do País, às sqas·_qecessida.des vitais_básicas e.às
de sua fami1ia com moradia, alimentação, educação, s~úd~.
lazer. vestuário, higiene, tr;msporte e previdência social.
'
§ 1•1 O salário mínimo dia rio corresponderá a um trinta
avós do salário mínimo mensal, e o salário míninlo horáriO_
a um du~entos e vinte avos do salário nlínimo.
§ 2" Para os trabalhadores que tenham por disposição
legal a jornada máxima diária de trabalho inferior a oito horas.
o salário mínimo será igual ao definido no parágrafo anterior
multiplicactO''Por oiro e· dividido pelo máximo legal.
.
Art. 7" A partir de 1" de janeiro de 1993, o salário
inínimó será de Cr$ 1.250.700,00 (um milhão duzentos e cinqüenta mil e setecentos cruzeiros) mensais, Cr$41.690.00 ( ciua~
renta e um mil seiscentos e noventa. cru.zeiros) diários_ e
Cr$5.685,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco ciuzeiros)
horários.
§ ]" A partir de 1" de maio de 1993, inclusive. o salário
mínimo terá reajustes quadrimestrais pela aplicação do FAS.
§. 2·' Serão assegurados ao salário mínimo reajustes_bi~
mestrais, a título de .antecipação, nos meses de março. julho
e novembro, em percentual idêntico ao ·ctefinido para os trabalhadores do GruPo A, conforme disposto no § 3~ do artigo
S-deSta Lei, a serem compensados por ocasião dos reajustes
quadrimestrais previstos no parágrafo anterior. ·
;
§ 3° Por ocasião da aplicação dos reajUstes- antecipações de que trata este artigo, o valor do salário mínimo
mensal será arredondado para a univdade de centena de GfUzeiros imediatame-nte superior.
Art. 8' O artigo 40 da Lei n" 8.177, de 1" de março
de 1991 1 passa a vigorar co~ __a seguinte redação:
"Art. 40. O depósito recursal de que trata o artigo 899
da Consolidação das Leis do Trabalho fica limitado a Cr$
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), nos casos de interpo-sição de recurso ordinário. e de Cr$ 40.000.000 ;oo·(quatrocentos milhões de cruzeiros), cm se tratando de recurso de
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revista, embargos infringentes e recursos ex!raordináríos, .sendo devido a cada novo recurso interposto--rio decorrer do
proce_sso. _
- ----'
§ 1"' Em se tratando de condenação irriposta em ação
rescisória, o depósito recursal terá, como limite máximo, qualquer que~ seja o recurso, o valor de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões_de cruzeiros).
§ 29 A exigência de depósito aplica-se, igualmente aos
embargos,- à exe-cução é a qualquer recurso subseqüente do
devedor.
§ 3"' O valor do recurso ordinário, quando•interposto
em dissídio coletiVo, será e'quivalente ao quádruplo do previsto
nocaputdesteartigor
_
--: -. ·- ·-§ 4~> Os valores previstos ileste artigo·serão reajustados
bimestralmente pela variação acumulada do INPC do !BGE
dos dois meses imediatamente anteriores. ••_
Art. 9~ A partir de maio de 199_3, inclusive, os bene~
fícios de prestação continuada da Previdência Social terão
reajuste quadrimestral pela variação acumulada do IRSM,
sempre nos meses de janeiro, maio e setembro.
§. 1•1 Os benefícios com data de início posterior. a 31
de janeiro de 1993 terão seu primeiro reajuste calculado pela
yariação acumulada do IRSM entre o mês de inído, inclusive,
e o mês imediatamente anterior ao do referido reajuste.
§ 2• A partir da referência janeiro de~ 1993, o !RSM
substitui o INPC para todos os fins previs.tos_ nas Leis n,...8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991.
Art. 10. A partir de 1" de março ·de 1993,_inclusive,
serão concedidas aos beneficias· de prestação continuada da
Previdência Social, nos meses de março, julho e novembro,
antecipaçõ·es a serem compensadas por ocasião do reajuste
de que trata o artigo anterior.
' .§ }9 As antecipações de que trata este artigo serão fixa~
das em portaria conjunta pelos Ministérios de Estado da Fazenda, da Previdência Social, e da Secretaria de Planejamento
e COordenação da Presidérlcia da República, em petcentual
não inferior a sessenta por cento da variação acumulada do
IRSM no bimestre anterior.
§ 2e O percentual fixado nos termos do parágrafo anterior aplica~se a todos os valores expressos =em cruzeiros nas
Leis n•' 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e suas
modificações posteriores.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor ·na data de sua publicação.
· Art. 12. Revogam~se as disposições em contrário, espe~
cialmente a Lei n9 8.419, de 7 de. maio _de 1992, e o inciso
II do artigo 41 da Lei n' 8.213,de 24de julho de 1991, mantidos
os efeitos financeiros quanto ao reajuste qos benefícios em
janeiro, . _ .
..
.
ITAMAR FRANCO- Presidente da República em exercício,
Walter Barelli.
(1) Leg. Fed. 1992. pág. 180; (2) 1991. pág 147.
(3) Leg. Fed. 1991. pág. 433; (4) 1991.' pág. 461.

(A Comisstio de Assuntos Sociais - decisão tenninativa.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -'-O projefo lido
será publicado e remetido à comissão competente.
Há oradores inscritos.
··
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães..
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB~~ BA. Pronuncia
o seguintediscurso,.Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
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Srs. Senadores, diante do_s )IJ_Úmeros problemas nacionais
emerge.rites no ano passado - dentre os quais o combate
à· fome~ a corrupção no Orçarrlento e às t~~balhos d_a Revisão
Constitucional-. a questão social SObrepõe~se à questão econômica, preocupando o Governo.impulsionando as atividades
legislativas e mobílizando a população brasileira,. em busca
de soluções eficientes e definítivas. .
_ .
A ConstituiçãO que temos hoje foí definida Por seu grande
inspirador como "Constituição Cidad~"· .E_m outro .mome~t~,
o Doutor Ulysses charnou-a.de."Constlturçao dos M1seráve1S .
A grande sabedoria dessas duas afirmações reside exatarnente
em transmutar a miséria em cidadania.
Para isso. entretanto. é necessário que o texto constitucional em vigor seja respeitado e efetivamente cumprido. Alguns artigos ainda não foram regulament~dos, enquanto ou~
tros precisam ser alterados. A Revisão em andamento concede~nos essa opo-rtunidade. O fundamental, contudo, é qu~
os dispositivos da Lei Maior atendam às mudanças da realidade brasileira e sirvam.de alicerce p.ara a construção de uma
sociedade mais justa.
No que tange à organização e gestão da área social,-~
Presidente. da República sancionou, no último mês de dezembro, a Lei Orgânica da Assistência Social. Mudam~se, com
esta lei, métodos e práticas estabelecidos desde 1938. pelo
Presidente Getúlio Vargas. Racionaliza-se.o repasse e a utilização dos recursos disponíveis, subs:tituindo~se práticas obscuras
e clientelistas por critérios claros, transparentes,.a serem defi~
nidos conjuntamente pelo Governo e pela sociedade ... em órgão colegiado de representação. Evita-se. dessa forma, a mal~
versação de verbas no setor.
A iniciativa vem cumprir mandamentos constitucionais,
elevando as ações sociais à condiçilO de política pública. como
direito do cidadão e dever do Estado. Repito estas. palavras,
para que bem me ouçam e melhor me entendam -um direito
do cidadão e um dever do Estado.
Portanto, a finalidade. da Lei Orgânica da Assistência
Social é diminuir o número dos excluídos, resgatando acidadania daqueles que, impossibilitados de contribuir para a seguri~
dade social, estão fora do alcance das políticas básicas. Isso
será feito com ações de promoção humana, particularmente
.de integração ao merç~do de trabalho e de proteção à famma,
à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
Na verdade, a Lei Orgânica da Assistência Social chega~
nos com um -a:trasõ ·de .cincõ anos - deveria ter saído seis
meses após a promulgação da Constituição de 1988. Resta
saber se vai demorar mais cinco anos para ser implementada.
Da área de seguridade sOcial, era a única que ainda não tinha
sido regulamentada.
POr -outro lado, esta lei, que recebeu o cognome de "Lei
dos Excluídos", resultou de um exaustivo processo-de discussão e negociação, ao longo do qual o Ministério do Bem~Estar
Social promoveu cinco seminários regionais e um~_conferên~ia
nacional, reunindo entidades de. assistência social, represen~
tações sindicais, trabalhadores do setor, representantes dos
usuários, dos governos estaduais .e municipais e do Poder
Legislativo.
O resultado desses trabalhos, transformado em. projeto
-de lei, teve tramitação rápida no Congresso Nacional. Tanto
na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, parla~
mentares dos mais diferentes matizes ideológicos apoiaram
a iniciativa, viabilizando o regime de urgência urgentfssima
estabelecido. Aprovada e sancionada em 7 de d_ezemb,ro de
1993, a Lei Orgânica. da Assistência Social é um instrumento
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jurídico -que desencadeia processo_ singular de. renovação e
aperfeiçoamento, conceituai e prático, das ações de atenção
aos excluídos sociais.
À frente do Ministério do Bem-Estar Social, o ex-Ministro Jutahy Magalhães Júnior realizou um velho sonho deste
seu pai, que, como Senador, há anos vem pelejando para
ver cumprida a determinação consfitucionar que garante .o
benefício mensal de uma salário mínimo aos idosos - cerca
de 300 mil - e aos portadores de deficiência - aproximadamente 110 mil. É o atendimento das necessidades mais
urgentes de um segmento da população altamente desprotegido -cidadãos fragilizados, vítimas da pobreza social associada à idade avançada e à constatação de deficiência.
A "Lei dos_ Excluídos" vai mais além. Ao instituir os
Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social, de:
composição paritária, va~ possibilitar a descentralização político-administr3tiVa das ações governamentais no setor~ uma
vez que esses Conselhos funcionarão como verdadeiras instâncias locais de controle. tanto sobre as ações das instituições
quanto sobre a utilização dos recursos públicos no campo
da assistência social.
Outras diretrizes são a participaç-ao de oiianizações representativas da população, tanto na formulação quanto no
controle das ações sociais em todos os níveis, e a responsabilidade- sobretudo do Estado, em todas as esferas de gover-.
no- da coordenação. execução e fiscalização -das ações políticas. dos programas e dos projetos_sociais.
Dessa forma, pretende-se preencher as lacunas existentes
nos órgãos governamentais, onde inexistem dadOs rererentes
aos resultados dos programas sociais irtfplementados. Sem
controle e acompanhamento, fica difícil avaliar o retorno ·ctos
invcsfimentos no_setor. O dinheiro se- perde e o_ contribuinte
paga Impostos, ficando sem saber onde eles estão sendo aplicados. Isso é o mínimo que se espera do Estado e do Governo.
Deterioradas pelo tCmpo e peta prátic3 irresPonsável de
alguns, as relações institucionais decorreõtes da legislação do
Estado Novo deixaram de corresponder às modernas concepções de assistência sociá.l. Por isso, extingue:.:.se- o Conselho
Nacional de Serviço Social, que era composto de membros
nom~~~o_s pelo Presiden~e da Repúbli~a: Em seu J~,g~r, surge
o Conselho Nacional de Assistência SoCiaJ;com metade dos
membros indicados pelo Governo-inclusive estadual e municipal - e a outra metade por escolhas _das_ entidades, dos
usuários c dos trabalhadores. Dentre suas competências legais.
íncluem-se a de aprovar a Política Nacional de Assi$t~ncia
Social, a de definir critériOS para repasse de reCUrsoS aõs-ÓrgãOs
e entidades que atuam no setor, a de controlar os recursos
e aplicações do Fundo Na~iooal de Assi_stência Social e a
de fixar normas para concessão de registres e certifi,-eados
de fins filantrópicos a entidades privadas.
Todos os Estados_ e Municípios terão de constituir os
seus conselhos. A descentralização permitirá saber Se uma
instituição que pretende obter registro faz realmen~~ fílantropia De dois em dois anos, está prevista a realiza-ção de uma
Conferência Nacional de Assistência Social, com a finalidade
de avaliar a assistência prestada e propor diretrizes para ape"rfeiçoamento do sistema.
__ Na prática, o CNSS, criado em 1938, limitava-se a cadastrar entidades filantrópicas que, sem nenhuin tipo de fiScalização, _recebiam subvenções e ainda gozavam de benefícios
fiscais. Nesse terreno~- ninguém desconhecia a eXiS:têb.cia de
forteS pressões e de lobbies, visando aos _cobiçados registres
no CNSS~ Hâ deitúridãs;-inclusive, de entidades que, já com
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seus registres de filantropia cassados, ainda se utili~avam desses benefícios para importar contêineres e mais contêineres
de champanhe francês e de computadores de última geração.
no conhe_cido esquema de "contrabando l~galizado". Como_
se pode verificar, não é só no Poder Legislativo que a corrup~
ção impera.
A criação do Fundo Nacional de Assistência Social, por
sua vez. visa aparelhar os três níveis de governo para a ·realização de transferências financeiras de Fundo para Fundo, possibilitando o uso de métodos eficaze_s de controle e de análise
das prestações de contas. Os Fundos serão geridos segunçlo
diretriz.es estabelec-idas pelos respectivos Con!)elhos Nacional,
Estaduais e Municipais.
.
Senhor Presidente, Srs.~Senadores, após as inúmeras considerações e análises feitas no âmbito da CPI do Orçamento
a re_speito das subvenções sociais, algumas das medidas saneadoras preconizadas pela Lei Orgânica 4.a Assist~ncia .S.oci~l
passaram a ocupar lugar de destaque no contexto nacional,
não admitindo mais qualquer tipo de postergação quanto à
necessidade de sua imediata implementação.
Em primeiro lugar, que seja feita a, eliininação d~s sub_venções sociais, corh a conseqüente destinação dos recursos orça_mehtáriós ao Fundo Nacional de Assistência Social. Juntamente com esta providência, fa-i-se necessária a regulam!n':'
tação do Fundo Nacional de Assistência Nac;i<;>na_l, para que
se possa instituir um mecanismo de transferênCia de dOtações
diferente do atual fisiologismo, substituindo-se os. treze tnil
convênios burocráticos firmaaos com instituições em todo o
País.
Em segundo lugar, a instalação do Conselho Naçipjl~l
da Assistência Soda], composto dos representantes da soci!!dade organizada-- usuários, instituições e trabalhadores da
área---.:... eleitos sob fiscalização da Procuradoria-Geral daRepública no último dia 18 de dezembro de 1993, e a i~stalaçào
dos __Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais
de Assistência Social.
Em terceiro lugar, a descentralização das inscriçõe$ ç::lás
instituições assistenciais, como cOndição para que obtenham
registro e certificado di entidade- de _fins filantrópicos junt9
ao Conselho Nacional de Assistência Social, eliminando-se,·
-assini, as inúmeras entidades fantaSffias hoje existentes. Necessáfia- também se faz, r:resse sentido, a revisão nos· processos
de registro e de certificados de cerca .de 50 mil ins_tituições
inscritas no CNSS como entidades de fins filantrópicos. _
Finalmente, Sr. Presidente, a ç:riaçào e instalação, no
·âmbito do Congresso Nacional, de uma Comissão Especial
de Descentralização Administrativa que, em cumpriMento ao
art. 204 da Constituição Fedeial, terá como finalidade o_~CQ!it
pãnhamento da implementação da Lei Oi-gâOTca de Assis.tência SOcíal.
__
Senhor Presidente, Srs. Senadores, p-dã" amplitude de
seus conceitos, pelo alcance das medidas que preconiza e por
ter sido elaborada com a partiCipação direta dos diversos segmentos da sociedade, a Lei Orgânica de Àssisiérlcia Social
é o diploma que contém o maior conjunto de decisões já
tomadas no Brasil para se organizar a âte~rsocial. Substituindo
o Decreto-Lei n~ 525, de 1'' de julho de 1938, beneficia os
segmentós mais necessitados, visando revert~r o quadro perverso, marcado pela fome e pela miséria, que, lamentavelmente, tem servido de alimento a muitos que vivem às custas
de tal situação.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JUTA.HY MAGALHÃES - Com prazer, ouço
V. Ex•
o

-
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O Sr~-Magno Bacelar~ Como sempre. o pronunciamento
de V. Ex• é da maior importincia e chama a atenção desta
Casa pelo aspCcto de atendimento às camadas sociais menos
favorecidas, no momento em que está em moda a doação
de cestas básicas, a participação da comunidade, de eswdantes
e de trabalhadores, tentando ajudar a campanha do sociólogo
Betinho para combater a fome e à miséria que se instalaram
neste País, prOdutO exatamentc do fornecimento dessas cestas
báSicis, que a: márléha de empobrecer e cretinizar a população brasileira. -Realmente, a lei a que V. Ex• se refere é
um dos passos mais avançados, quando busca proteger e amparar a infância e os idosos, não com a subjugação permanente
da camisa, da cesta básica, do prato de arroz, mas corno
respeito à cidadania. v. EX'.' fala vã do conselho Nacional
de AssistCncia Social, criado em 1938, mais velho do que
eu. Falou, também. da nossa Constitu-iÇão. cujos artigos, mais
de um terço, ainda não foram regulamentados. trazendo constantes embaraços à sua aplicação, e -que- deveriam ter sido
tratados por este Congresso, antes mesmo desta RevisãO Constitucional que está indo a passos lentos, com inúmeros obstáculos, face às CP Is que estão instaladas e que vão ser instaladas
não se sabe até quando. Gostaria também, nobre Senador,
numa' questão de justiça, de ressaltar o trabalho do Ministro
Jutahy Magalhães Júnior, que procurou--a: participação, o governo participativO. a discussãO cõm a sOciedade, a descentralização. Inúmeras vezes tive notícia da presença de S. Ex•
·do incutir· na mentalidade do _povo brasileiro a necessidade
de um governo participativo. E ningUém màis do que os Municípios, que são as células políticas do nosso País, para que
essas coisas-sejam feitas sem os favores a que V. Ex~ se referiu
finalmente, sem o enriquecimento de alguns e o crescimento, cada vez maior, da miséria do povo brasileiro. Parabéns pelo pronunciamento. Parabenizo também o Governo
Itamar Franco por haver sancionado a lei, e faço votos, como
V. Ex•, para que esta seJa icgUlamen.tada o qUanto ãntes,
que não espere mais cinco anos de misériã:, foiile c humilh3ça'o
do nosso povo. Muito obrigado.

e

e,

O SR. JUTAHY MAGALHÃES C:... Ag~ad;Ço a v_ Ex',
Senador Magno Bacelar.
Co~sidero d~- m~i~r i~portância 9 ~çu aparte aQ meu
pronuncramcnto, porque V. Ex• conhece_e.ssas questões e sabe
que tem havido, até- hoje, no Brf!sil, a preocupação de fazer
uma política so~ial paternalista, fisiológica, sem o sentido de
uma política pública naciona,f.____
___ ____ _ _ _
O .que a lei p~etendc- e o que perrrlite ~ é-rntarncnte
essa .Política pública, em que haja essa descentralização e,
por tsso, ~á re?ção _contra a sua implementação. Essa será
urna dificuldade ~_ser vencida, mas para isso deve haver determinação do GoVerno Federal e apoio da sociedade_. Agradeço
,- a V. Ex~ sua manifestação.
Continuando, Sr. Presidente: _
No âmbito da assistência social, eXistem, sem dúvida,
técnicos e servidores da maior competência: empenhados em
elaborar projetos e implementar programas de real maanitude. ~azcm i~s~ movidos.pclo_~eRt]'!lento h_um~nitário e Pela
vocaçao profissiOnal, pOIS convivem no dia-a-dia com uma
realidade demasiadamente cruel~ lidando diretamente com
---·
populações de miseráveis entre-m"isààVCis.'
Enquanto isso, dirigentes·e autoridádes se_yoltam co~tra
a descentralização da ação social, persíStiiidõ iu.irria teniit.ti~a
desesperada de preservar os poderosos cartórios de registios
de entidades filantrópicas e de manter o controle da liberação
de. verbas a entidades assistenciais. Incaf>3.zeS âe distinguir_
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o interesse coletivo do::; próprios interesses e atribuindo a
si mesmos poderes ilimitados, acabam por substituir as políticas públicas por politicagem local. permitindo desvios de re~
cursos, distribuindo cargos de confiança segundo critérios políticos e transformando órgãos públicos em cabides de empregos
que mais servem como máquina eleitoral do que como instrumento de assisténcia social.
Senhor Presidente, Srs._Senadores, o último ato do ex-Ministro ·do Bem-Estar Social revela sua preocupação com o
grave quadro social do País. Em Exposição de Motivos enca~
minhada ao Presidente da República, aponta como melhor
alternativa o estabelecimento de um comando único para o
setor da assistt:ncia social, a fim de evitar duplicidade e superposições de funções. e de organizar, de forma sistémica, as
ati vidades do setor, definindp competências para à União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Aqui, faz-se necessária uma explicação adicional. Ao ins·
tituir um comando único da ação social no País. a lei pretendeu
reservar à União .. nos termos constitucionais. a coordenação
da Política Nacional d_e Assistência SociaL Em mOmento algum, cogitou-se da criação de um órgão superante, çujo titular
supcrpoderoso viesse a _des\'irtuar os objeti"I,'OS consagrados
pela Lei Orgânica de Assistênci.a_SqciaL_
TampouCo é cóntebível que algum órgão já ·existente.
como, por exemplo, a L·BA, venha a assumir toda a área
social do Governo~ ainda mais agregando áreas como a de
saneamento e· habit:tção. Defender tamanho despropósito é
desconhecer a cmnplexidade da ação social__ no País.
Se a descentralização político-administrativa incomoda
alguns é porque_ muda o eixo de decisões e democratiza o
Estado, A partir da implementaÇão da Lei OrgâniCa. ~o Poder
não mais ficará nas mãos de um MinistrO Oü- de qUalquer
órgão assistencial, m_as, sim, so.b o controle da.popul3ção-alvo.
que poderá_ atuar __l}a_ fisc;?lização d~ todas as ações sociais
proníovídas._Assim, _proj~tos e programas -antes feitos aleatoriamente em todas as esferas governamentais- passarão a serfiscalizados pelas próprias comunidades onde forem executados. Dentro desta nova visão, a assist~ncia socialsurge como
nfeio de extensão dos direitos sOciais ~ como mec~ni..!intO de
redistribuição de renda.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, não se .combate a
corrupção apenas esperando que todos os homens sejam honestos, mas,_ sim, criando instrumentos que dificultem os desvios. Já ficou devidamente comprovado que denúncias e eventuais investígações, por si só, não garàntem o desempenho
governamental e institucionâl. Mais importante do que revelar
a corrupção é combatê-la de verdade, instituindo mecanismos
para que as fraudes nãp_~~_!-~pitam.
Faha de ética não é só assaltar os cofres públicos. E
também conviver com pessoas que passam fome. Mais grave
ainda é desviar recursos de uma população de 32 milhões
de pessoas que não têm o que com-er. Inominável se torna
a- omissão em face da "!isé_ria. Inconcebível_ permitir que a
assistência sOcial seja utilizada em proveito próprio, com outra
finalidade que não seja a de promover o bem-estar e diminuir
as desigualdades S(lciais. Cabe, agora, às autoridades competentes, em nível federal, estadual e municipal, assim como à sociedade civil, cuidar
para que a Lei Orgânica da Assistência So-Çüil-~ejã iinplementada, e zelar pelo seu eficaz cumprimento como Política Públi-
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Com a palavra o nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- (PMDB·PE. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr~si
Palmas.)
dente, Srs. Senadoresamanhâ a Sudene terá um novo supennO Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peÇo a palavra tendente, o General Nilton Moreira Rodrigues. A solenidade
será no auditório Presidente Médici daquela autarquia, em
pela ordem.
Recife, às 11 horas. A posse de um novo superintendente
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Pois não. Tem
da Sudene é _s_empre ·ocasião oport!-ma _para se refletir_ um
,a palavra V. Ex•
_ -_
--- poucÕ sobre o papel daquele órgão de desenvolvimento regio.
OSR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB-BA. Pela ordem.
nal.
~
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, no_dia 11 de !lavem-__
A história da Sudene se confunde, Sr. Presidente, Srs.
bro de 1993, apresentei um requerimento de informações.- Senadores, com a própria história da integração e do desenvolsolicitando que fossem prestadas, pelo Ministério da Fazenda.
vimento da Nordeste. Antes da Sudene, o Nordeste era uma
por interniédio da Secretaria da Receita Federal, informações
periferia, -do ponto de vista económico e social.-~ partir da
sobre quais as entidades que se beneficiaram, a partir de 1990.
Sudene, principalmente no surto inicial da proposta de Jusce~
da isenção ou reduçã-o-de impostos de importação, em virtude
Iino Kubitschck, que foi executada pelo eminente homem
de estarem cadastradas no Conselho Nacional de Serviço So- público. Celso Furtado, a Sudene_ fez não só um trabalho
cial do Ministério do Bem-Estar Social.
de __coordenação, mas de verdadeiro desenvolvimento econôEsse -processo teve andamento, foi à Mesa Diretora e,
mico e regional, a tal ponto que, nesse período, em algumas
no dia 6 de dezembro de 1993. veio a Plenário, tendo havido
décadas, o Nordeste apresentou índices de crescimento supeum despacho à Subsecretaria de Expediente. _o documento
riores ao do País como um todofoi encaminhado ao Executivo no dia 7 de dezembro.
. Infelizmente, o período da ditadura militar levou a um
Portanto, já remos mais- de 3(J dias da apresentação desse
esvàiiàtnento da Sudene não por deliberação direta~ mas p~l.a
documento. Sei que o acúmulo de fim de ano, com festejos
centralização administrativa e política. aqui. na Capital da
natalinos e de Ano Novo, bem como o trabalho que vem
República. e no Governo d~ União~
--,-- _- .: -sendo executado no Ministério criaram, talvez, díficuldades
Se o sistema levava a essa centralização em grau absoluto~
para o atendimento do prazo; mas .solicito a. y. E.x" que,
~-evidente que a conseqüência dir~~a ou inclireta_, querendo-se
nos termos regimentais, tome as providências necessánas para
ou não seria o esvaziamento dos organismos de _desenvolque essa resposta nos seja dada.
víinent~- regional, entre eles o mais irripOrtante à êpoca: a
Sudene.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Mesa comuEsse esvaziamento se prorrogou após a substituição do
niCa ao nobre Senador-Jutahy _Maga~hã~~ _que vai !:~iter:ar o
regirite D:Jilitar pelos governos civis. E, de certo modo, S;.
pedido de inforrri3Çóis que V. EX• encaminhou ao Ministério
Presidente. permanece até hoje, porque o que se presencm
da Fazenda.
__
praticamente toda_semana, todo..inês, no Congresf'_O Nacional,
Cotn a pálavrá o nobre Senador Pedro Simon.
nas Casa Legislativas, são ptonunciãrilentos _de ~l!t~ridades
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte
do Executivo Federal, dos Executivos Estaduais e Municipais,
discurso~ Sem revisão do orador)- Sr. Presi9ente, Srs. Senacom discursos do tipo: .. É preciso revitalizar a ,Sudene. É
dores, nos termos regimentais, e na qualidade de_ Relator
preciso que a Sudene volte ao seu papel histórico de_alavanca
em substituição à Comissáõ" _çie Assuntos Económicos .do, Ofídó- desenvolvimento regional do Nordeste." Entretantq,_ os
cio n" 153193, referente. à operação de crédito da Prefeitura
meios necessáiiõs para esse Objdivo, os_ recurSOS s~ficientes
Municipal de ?o~to Alegre, junto ao Banco. do Est~dQ do
pára essa méta óâá sao destinadOs. _ _
_ _~-.
Rio Grande do Sul, de cujo parecer resultou o_ ProJeto de
- Assim, Sr. Presidente, Sr-s. _Senadores, a Sudene vem
Resolução n~' 146, que, aprovado, deu origem à Resol!Jção
s-ofrendo um processo de progressivo esvaziãmé-ntõ-~ de pron~ 140, requeiro a corteção do_manifesto erro material da
gressiva corrosão de suas estruturas. de empobrecimento dos
alínea a do art. 2~ da Resolução, para que a sua redação
seus quadros. A Sudene era um órgão que tinha um conjunto .
fiqUe co-nforme o parecer em epígr~fe, de 14_ de dezembro,
extraordinário_ de ~écnicos. de pesquisadores, de cientistas.
do Banco Central do Brasil:
E todos esses servidores,_ apesar da garra, da luta, hoje .se
"Art. 2~- O valor pretendido - 2 bilhões e 94
encontram marginalizados, desestimulados, com salários·avilmil, a preços de outubro de 1993 - equivalente a I tados, esperando que e_ssa nova fase de revitalização_ recomece;:_
bilhão e !57 milhões em agosto de 1993, sendo: 95
à c'ada :hovo superintendente.
milhões, 88 mil e 720 crilzeirOi:i reais "!- sere-m_ pagos
Ainda mais, Sr. Presidente, durante esse período, surgiem 168 parcelas, mensais e sucessivas, __vencfveis no
ram ações de grupos isolados, não generalizadas como se prodia 20 de cada mês, com carência de três meses; 1
paga, que procuraram aproveitar propostas e incentivos_,_ via
bilhão, 998 milhões, 963 mil e_ .40 cruzeiros~ a serem
Sudene, para desviar recursos públicos em projetas que não
pagas em 48 parcelas mensais_ e sucessivas, vencíveis
chegaram ao final, deliberadamente---É preciso reconhecer
no dia 20 de Cada mês, com carência de 12 meses."
que esses fatos ocorreram, não nessa atual superintendência,
É apenas uma retificação, Si". Presidente, porque, n;._ ver~
mas nas anteriores, quando realmente estabeleceram --atradade, houve um equívoco. sanado através de uma nova expli~
vés do Sistema 3418 e, posteriormente do Finor- os incencação e_justificativa do banG.o; estamos fazendo agora a adaptativos fiscais regionais, desviando recursos para projetes inadeção. que encaminharei então a V. Ex~
quados, com decisões mais protecionistas do que _as normas
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A retificitção então em vigor~ Por isso, muítos e importantes projetes da
Sudene, ou soma c_onsiderável de recursos foram jogados ao_
que V. Ex• acaba de encaminhar à Mesa será votada oportuprejuízo.
namente.
ca, para que a assistCncia social possa, enfim. vir a ser tratada
conto um direito do cidadão c um dever do Estado.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. (_Muito bem!
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Mas essa não é a regra geral_, são exceções; possO falar

isto com consciéncia, porque fui Presidente de uma Comissão
Mista Especial do Congresso Nacional, que avaliou com profundidade, durante mais de um ano, a questão dos incentivos
fiscais regionãis às áreas da Sudene e SUDAM, isto _é, os
incentivos do Finor, no Nordeste, e _do_ Finam. na Amazónia.
E. para minha surpresa e dos demais membros desta
Colnissão Especia-l, chegamos à conclusão, mediante dados.
documentos,- pesquisas de campo. investigações, que os desvios de recursos do FINOR _e do FINAM não superavam
os 3% de todos-os recursos destinados àquela região.
Além do mais, longe do que se propaga, os recursos

não eram aquelas somas fabulosas. normalmente divulgadas
pela grande imprensa do centro-sul do País, mas sim limitados:
cada cruzeiro gerando investimentos pela iniciativa privada
de 3 ou 4 cr-uzeiros em cima dos recursos incentivados.
Só para-se ter uma idéia. Si-. Presidente, em todos_ess_es
30 anos da Sudene, e em quase 25 anos dos incentivos fiscais,
o que se investiu no Nordeste nos projetas incentivados chegou
a soma aproxiriúlda de 8 bilhões de dólares, menos. portanto.
do que uma única obra, como ·por exemplo a hidrelétrica
de ltaipu e as usinas nucleares que custaram muito mais do
que isso. Esses 8 bilhões de dólares, durante toda a história
do FINO R, aplicados nos projetas incentivados pela Sudene.
geraram aplicações da iniciá.fivâ ~prtVãda de cerca de US$25
bilhÕes e levaram a um incremento--da ar-recadação dos impostos estaduais, em alguns Estados elevando-se a 80% da arrecadação estadual, oriunda dos projetas incentivados pela Sudene. Receitas, por-exemplo, de Estados_ como o· Ceará, o Rio.
Grande do Norte, a Paraíba e .o. Piauí são, em granfle parte,
oriundas de projetas incentivados.
. .. , .
.
ouer- diier' o recurso que representou a renúncia. fiscal
de certas regiões de impqstos federais foi aplicado, via Ff~
NOR, no Nordeste, gerando novos impostos tanto estaduais.
assegurando um aumento das receitas ~staduais_, quanto recursos federais. Os impOstos federais hoje. no Nordeste. em grande parte, decorrem desses projetas incentivados via FINO R.
EVidentemente, se há aumento dos impostos estaduais
e federais, eXiStem. investimentos públicos na área~ SOCial e
na área de infra-estrutura em escolas, em mais hospiiáis, em
telecomwúcações, em estradas: E, realmente, o Nordeste mudou quantitativa e qu31itãtivamente nesse peifodo de funcionamento e de existência da Sudene.
Temos, entretanto, muito o que fazer, Sr. Presidente.
Ainda não é o tempo de cessarem esses_ íhcehtTVõs fiscais
e regionais. Essa foi a conclusão .do relatório daquela ColJlissão Mista do Congresso-,- â ·qual eu me referi e que tive a
honra de presidir. Ainda n.ão é·o m.omeri~O de ce~sa.:ern os_
incentivos fiscais e regionais. O Nordeste aifl.cta precisa deles,
como também a Amazônia, por mais uma década talvez, até
o ano 2000, 2005. Eles não devem ser permanentes, porque
o que queremos é que o Nordeste, através desses incentivos,
acompanhe o mesmo ritmo de desenvolvjrp.ento económico
do sul do País. Mas quando se fala em incentivo para o Nordeste e para a Amazónia, ningu~m se leftibra das enormes
somas de recursos incentivados para sétop~s económicos do
centro-sul do País. Ninguém se lembra do,S )ncentivos r~~b_i~
dos~-po-r-exe-mplo~ pe1àiridúStriã-aiitOri:lóhiUStici-âeS30"15aulo,
e outros, via BNDES. Nós temos, em certas ár'eàs, em certos
.Estados, um só projeto do BNDES equiVálendo a três orgamentos do FINOR. Um só projeto! Mas O.lnguém se lembra
disso. É preciso defender, primeiro-, ·a revHãlização da Sudene.
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Que isso não fique. porérrt, como mero-discurso de parlamento ou de_ campanha eleitoraL Que seja, realmente, uma
meta do Governo Federal. uma proposta das autoridades governamentais regionais e de todos aqueles que representam
~-região. no Parl~!-Tlento, seja no Senado_ou na Câma(3 dos
Depurados.
Em segundo lugar, é preciso considerar que esses recursos
dos incentivos fiscais contribuem, acima de tudo, para o fortalecimento da Federação brasileira.
Cada vez que- se procura diminuir as gritantes disparidades entre as regiões do País, está-se contribuindo. para fortalecer a Federação.
_
.
_
Quando se deixa; em uma- política de laissez-faire.• que
essas regiões fracas_ - ainda marginalizadas. periféricas do
ponto de vista econômico e social, como ainda é o Nordeste
-fiquem como estão. sem nenhum incentivo. sem nenhuma
medida especial. sem nenhum tratamento favorecido, é a Federação que se enfraquece. A fraqueza do Nordeste_, sua pobreza. é a pobreza e a fraqueza da Federação brasileira.
Antes de terminar, gostaria de fazer: duas considerações;
primeiro,_desejo que a presença, a partir de amanhã, do General Nilton Moreira Rodrigues, na Superintendência da Sudene, represente -a retomada desse processo_ de revitaliz_ação
do órgão.
-Quiseram lançar uma polêmica acerca da escolha feita
pelo Presidente Itamar Franco de um General da ativa, que
saiti -do Comando da VI Região Militar de Salvador diretamente para um cargo tipicamente_ cjvil: a Superintendêncía
-da Sudene. Mas .eu pergunto: por que essa polémica? Tem
sentido? O que devemos procurar saber é se o novo Superintendente tem propostas para a revitalização da Sudene. Quais
· são- as suas idéias? Quare o -seu ·programa, i_ndeperidente
de ser civil ou militar?
Posso afirmar, neste momento, que já li declarações do
General Nilton Moreira Rodrigues sobre .o seu trabalho, a
partir de amanhã, na Superintendência da Sudene. Fiquei
vivamente impressionado. Considero-as extremamente positivas; porque ele se propõe, segundo entrevistas prestadas aos
jornais, retomar a linha de trabalho que aquela Superintendência vinha historicamente desenvolvendo, não apenas como
órgão de co_ordenação ou como órgão de estudos sobre o
desenvolvimeritO regional. que existem muitos~ (J_Uêf iiãs universidades, quer nas instituições privadaS, mas como real mola
propulsora do desenvolvimento e do crescimento económico
do Nordeste.

O Ílí.iStie General, ·po~tan-iO, dei~-a-- de I~d~ ~~a idéí~·
que está sendo aqui elaborada de que a Sudene renuncie
ao seu papel de diretamente propor ou estimUlar, através
de ações o desenvolvimento regional, e fíque numa posição
reclusa de mera analisadora dos princípios qoe regem esses
desenvolvimentos regionaiS.
Dessa posição de mero centro de estudos para a mola
propulsora do desenvolvimento vai um salto muito "grande.
Parece-me, pelas declarações, que o General Nilton Moreira
é adepto dessa segunda tese de que, realmente, a Sudene
faz-se preSente nas etapas de crescimento e· desenvolvimento
do Nordeste.
Por IsSO; q~ero -desejar ao. novO~ Superi~tenden~e da Sudene, o General Niltop. Moreira Rodrigues. pleno êxito nessa
sua tarefa. Saiba que contará com todo o nosso apoio, a nossa
C<;tlab_oração, com certeza daqueles que têll'! ~honra de representar a região no COngresso Nacional.
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Louvo o Presidente Itamar Franco pela preocupação que membro das Comissões ..abaixo relacionadas. pelo Exm1' Sr.
Senador José Eduardo de Andrade Vieira.
teve ao escolher a pessoa do General Nilton Moreira, em
destacar o órgão, para demonstrar que a Sudene é, realmente.
Comiss_ões de
-constitillção. Justiça e Cidadania; Infra-Estrutura
preocupação do seu Governo. A Sudene não é um órgão
Assuntos Sociais; Relações Exterioi"esesquecido ou esvaziado, poderia escolher qualquer um. Ao
seu modo, o Presidente Itamar Franco escolheu aquela pessoa
Assuntos Econômicos
que daria destaque necessariamente à Sudene.
Educação
Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa E~
Desejamos êxito ao General Nilton MOreira, apoiamos
lência protestos de estima e alta consideração. --Senador
suas propostas, conforme declarações feitas à imprensa, mas
não podemos terminar este pronunciamento, Sr. Presidente, ~Jonas Pinheiro, Líder do PTB.
·
sem fazer uma referência ao- Superinte-ndente que deixa, o
O SR- PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Será feita a subsjovem poUtico paraibano, ex-Prefeito de Campina Grande,
tituição solicitada.
ex-Constituinte, ex-neputadq Federal, o Superin,endente
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. Secretário.
Cássio Cunha Lima.
É, lido o seguinte
Sua Excelência teve uma administração relativamente
breve, porém, marcante pela renovação dos quadros, pelo
A viso 00023/94
esforço que envidou na r~~ ovação do órgão, nO ânimo à equipe
Brasília, 10 de janeiro de 1994
de té~icos, na ligação e nos cail_ttis que estabeleceu entre
Senhor
Presidente
do
Senado
Federal
o órgão e os segmentos sociaiS do Nordeste, na sensibilidade
Noticiário distorcido sobre resposta ocasional que dei ao
de atendimento das cruciais crises das popu-IaÇõeS de trabalhajornalista Carlos Chagas, em entrevista à TV Manchete, no
~ores, principa~mente dos rurais, afetados peta Seca. O Supeprograma "Jogo do Poder", fez crer que o Ministro da JustiÇ$l.l
nntendente agiU democraticamente, procurou ter sensibilientão denunciara tentativa de golpe contra as· instituições dedade para essas reivindicações, enfrentou todas as dificuldades
mocrátiCas, a cuja consumação se opusera o Presideô.te Itamar
financeiras·, oriundâs dos orçamentos_ magros de Brasília, e
sai d_e_ fron~e erguida, inclusive porqu~ as ·acus-ações que se - ·Franco, decidido, que estaria, a não tolerar a subversão da
ordem constitucional com a supressão das garantias 1ndivi;..,
fizeram relativas a desvios de recursos da Sudene não se refed-uais, o recesso compulsório do Parlamento e a castraçãa:.
rem ao período de administr~_ção -do SupérlritC-tldeilte Cássio
do Judiciário.
Cunha Lima, mas de anosanteriores. Mesmo assim, ele manO qúC há de- verdadeiro flessa versão, vale desde lo~Q
dou constituir uma corriissão, t]ue eStá -trab3111ando a pleno
acentuar, é, paratanto,·a obstinada indisposição-cívica e pCsvapor, para apurar todas es~as irregularidaÇes apontadas pela
- Soã] dO ilustre Senador de Minas Gerais, hoje à- fiente Q'.Q:
imprensa e por setores emf,-tesarl'ais~
GoNertio da República, avesso _que é ele, por índole e pQr
Por tudo isso,, devemos louvar, nesta Casa, a administração do Superintendente CássíQ_(~1Jrifia -Lima, na Sudene. _coOvícção, a qualquer conduta ou idéia contrária à preservaÇio
da democracia no Brasil, sobretudo depois do longo sofriE, mais uma vez, desejar-ao novo Superintendente, que será
empossado amanhã, pleno sucesso, plenas realizações em fa- -the-iito imposto em pas-sado recente à generosa e fraterna co~
vivência de nossa gente e -à vocação libertária da alma brasivor daquelas teses que sempre foram esposadas pela equipe
leira.
da Sudene em favor do Nordeste, em favor das populações
Para que Vossa Excelência afira, Por juízo pr6prlo, a
rurais e urbanas do Nordeste e, sobretudo, em favor do fortaleex~ens_ão- do equívoco daquele notiCÍáí:io, creio pertinel)i:f! •
Cimento da federação brasileira.
. ·- _ ·
reprodução dQ ponto essencial do diálogo que, a propósito,
Era o que eu tinha a dizer, St. Presiderite. (MuitO--heiit!)
então entretive com o ilustre diretor da 1V Manchete, inç,il};COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
sive sobre o risco de golpe de Estado, progno~t~cad~ p_ej9
Governador da Bahia, seis ou sete meses depois da event\J,ªl
Beni V eras_ Coutinho Jorge_ Dirceu Carneiro_ Élcio Álvares eleição de Lula, em 1994:
----:- '~ A,gora, eu pergunto: -0 senhor teme a fujinio~Ã9
_ Eva Blay _ Garibaldi Alves Ftlho _ Gilberto ,Miranda _
Guilhenne Palmeira _ Humberto Lncena _ João Calmon _ Jonas do PaísT'
Respondi a:o jornalista, depois de mencionar "mom®tos
Pinheiro _ Josaphat Marinho _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _
Lnurival Baptista _ Lncidio Portella _ Marco Maciel_, Yalmir de turbulênciã.", há meses vividos pelo Go_vemo,- que, n~
ocasião, em verdade, não faltaram ao Presidente "incep.tiV9S
Campelo.
'
'
' '"
para que houvesse essa fujimorizaÇão".
-- - -"Recentemente?'~
O SR_ PRESIDENTE (Nab,or Júnior)- A Mesa recebeu
Aduzi que "tudo aconteceu no ano pàssado, ant<:;s.dft
Ofício, subscrito pelo Senador Jonas Pinheiro, que será lido - _ instalação da CPI". E arrolei as causas concorrentes: 9 Jk,s,--pelo n"' Senhor 19 -Secretário.
mantelamento da máquina do Estado, as mazelas adi:JljpisÉ lido o seguinte
trativas herdadas do governo anterior, os baixos soldqs .P.os
militares, com a circunstância de que estes· geravam descQnt~n
tamento não:s~ó nas bases, mas até mesmo nos escal§es~Pl;&~s
OF./GLI'TB/007-94 '
elevados
das FOrças Aniladas.
.
Brasflia(DF), 12 de janeiro de 1994
Fui enfátiCo na i'eiténição de qUe o esPíritO de.moçl-ático
Senhor Presidente,
_ _
po Presidente l_tam_ar Franco nunca deu ouvidos ao que cJ:m,m_~i
Dirijo-me a Vossa Excelência Pirã.- sOlicitar que se digne
de "i~ceiltivqs~ à fujiffiõ"rizáção":
- _
determinar à Secretaria das Comiss_ões TêéDiCaS Perinafl'erítes,
- "'Ele _I;tt~ístiu àS. teniãÇõe~;- más, tel!ho _a ~ert~_J!e
de acordo com oregim_ent~~-_pa~~ _que proceda a substituição
do Exm~ Sr. Senador Luiz Alberto Martins de Oliveira ·como . que estivesse ·em Seu lugar, por exemplo, o govemante\ílq_e
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saiu, não há dúvida nenhuma de que essa oportunidade seria
propícia a que o presiderite se transfonnâsse' nurri ditador."
-Mas de onde teriam vindo esses estímulos? Da ''cólera
das legiõeS"? indagou, reticen-te, o jo~~lista Carlos Chagas.
Voltei a ser incfsivc;-;-negalido que acreditass-e nessa intenção dos nossos- militares. É certo que os inqUietava a remuneração insuficiente, enquanto a onda naciona1 de corrupção
causava, como-ainda causa, senSível e geral desestimulo.
Exemplífiquei:

-"Um oficial atravessa -9áriOS-gia:úS de ensinO- para chegar- ao bfidalato. DepoiS, compar-a 6 SacrifíCiO de uma vida
de esUJdos com o que vê ao redor, como o que mostra a
CP I, ou seja, agentes do po4er p-.íblico, senadores, deputados,
gente irresponsável e desonesta; que mete a Jnão no 4inheiro
do povo. É óbvio que "isso motiva uma justa e intensà revolta .••
Em síntese, tal foi a idéia que expus na entrevista à 'TV
Manchete, sempre enfatizando que a_intransigência do Presidente e a firme posição dos seus três_ Ministros Mili:t:arçs foram
e são radicalmente contrários a subversão da ordem democrática, ainda que a opinião pública se mostre hQje, -Por desencanto~ ~nfeOsa às vírtudes do regime que vivemos. Jamais
talei em golpe, ou ameaça de golpe, como exigência imposta
ao Presidente.
No mais, nada autoriza a fantasiosa ilaÇão quê_'abibuiu
a-o Ministro· dá Justiça- propósit6 distinto do desejo de _não
guardar, em silêncio perpétuo, que subtraísse ao conhecimento geral e ao doS pósteros, cori:J. fraUde aa própria história,
a·etoqüência de um episódio real, ger~do e vivido em meio
às angústias e às inquietaçOes de ·nossos dias.0 homem público, com re~ponsabilid~de de _govel)lO,
sobietU.do_, não tem o c:lireito d~ f_y_;r_ta_r_ao_ testemunho e à
informação de seus conCÍdadãos a essência,..a ~e::racil;!~de. os
aspectos,' a ínteirezà, a· eficácia,~ oonsist'êncfa, a sigriificação
·e; até, a esdruxulidade dos fatos ·que pela sua nature~ não
lhes_ vêm à co·rnpreens·ão~ mas qué _se incOrporam é_se Integram
em seus interesses.
Assim entendem os povos mais a-diantados, mesmo em
-~·r~lação·a_segredos de estratégia militar ou. de Estado, apenas
se: Jh~_s,impondo sigilo. em tempo delimitado, quando CQnveniente .... , ._ .•
Uma nação; em verdade, ~ão deve temer senão a·sua
· própria inconsciência. Fiado na percuciência dessa atilada observação dó insuperávêl Rui Barbosa, foi-me possível interpretar, ·ctando-lhe contornos mais visív.eis, a insistência cOm que
se tem propagado a idéia de sacrifício da eStabilidade constitucional, em proveito de um regime de força, como o qu~ê experimenta a República do Perú, por obra e graça de um governante
que voltou as costas às urnas de onde exsurgiu, a ·pretexto
de que·a· éficiência da democracia, -com firine supedâneo na
liberdade e nos direitos individuaiS, rião seii a mais instrumento
hábil para conter a corrupção dos costumes políticos, os excessos da prática parlame~tar, ã. ·devassidão, os vícios de uma
Justiça cara e lenta, os desmandos de toda orç:lem no exerclcio
da vida pública - . enfim, a pobreza moral, a desesperança
e a apatia· desta decorrentes.
A dura realidade brasileira, tecida, ao fíCi de várias décadas, pela inCúria de de:spreparados governantes, em h~rmonia
com a ing_ênua passividade dos go"Vertladó's, tem posto em
sensível sobressalto as riOSS?_!i Ü!Sti_tuições, ·à fam!}ia, os quartéiS, a mocidade, _()S políticos, todos expos~bs as-exigências
e sacrifícios --ae- uni ImperiOso reorderiairle-di::o moral, social
e económiCo, cujà Construção obstiD.adamêDte tentamos, iro-
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pelidos pelo instinto de um·a Nação altiva e corajosa que quer
e sabe se soerguer.
- ·
N-esse Quadfo, não surpreende que gr:_asse~ a inquietação
e_ o desespero entre os espíritos mais frágeis ou realistas. Somese a tudo. ~~so a precariedade dos _baixos salários, ·dos soldOs
irrisórios,. do deprimente e invencível custo de vida .. ~
Registrar, como fiz, que entre muitos esvoaÇa a idéia
de.um endurecimento político, e que esSa idéia, ainda que
despropositada e ~.!l-Consistente, não é mais tão acremente inde- ·
sej3.da, à custa de _tantos desencantos, certamente não corporifica- uma novidade: está aí essa obviedade aos olhos e aos
-ouvidos de todos, em manifestos induvidosos, em entrevistas
e artigos, n_o dia de riotas jornalísticas, ecoando na própria
severidade de discursos parlamentares e no rú.mordas esquínas
e praças públicas ...
Logo, não é de se estranhar que esses estúnulos engano~s. em forma de pressão, subam à intimidade dos gover~antes
é à_ diScrição dos paláciOs, aiildà que para serem repelidos
pela excentricidade de sua franca obsolescêncía deestridente obtusidade.
Revelãrfdo, fOrjnal~enie_ e sem rebuços, como -é aliás
de ,meu dever de -Ministro· da Justiça,, .eSses.ap~los de setotes
cqq.~i~ez:-ávejs à_ supressã~ das garantias constituciõn3is~ até
pela singeleza do tom e clareza dos termos, tive rima Uiiíca
_intenção: a de retratar a de!scrença· g_e·ral d~,- so~eda_çJe tiT3sileira, não só quaitt_o aos polítiC()S. mas tã:mbém ,quan~o- às
instituições democráticas, O" que é·veiaz; niãtêriatmente palpá_vel, por todos reconhecido, co_nquanto extremamente perigoso.
_
-. _.
_.
A efetiVa reSs-Útreiçãá' mOfal do País está esconsa nos
_~p!s_Odíos de decretação 4e impeacliment_ de um Presidente
,._,_tt._nã;__ ayJ?fl~agélação ,~e um Congr:~SSQ austero, ·que--se_ corta
na carne pará não sUCumbir definitivamente. Por ora~ prepon-- _dera _a d~s~l':ls~o..~on"!_"a postui'ã dos homens públiCOs, mas
· qUando findar essa tarefa de soerguimento, fk:àrá na retina
da gente cl_~s ruas que essa conquistá-- só- se alcaÕça com a
_prática demo.c;rátka.
-Isso_ é o qUe me pareceu· útil na descontração das minhas
palavras. A renovação .dos costumes, a que todos, povo e
governo, pos propusemos,_ haveráde ser de agora em diante
uma atitude defíQi!iV3 perffiahente-. __ 1\ .notí~~a- Q~ ..que há
pouco sé insistiu, _vigoroSàniente, ni mutilação das instituições
democráticas, alé-m _de não ser u~a .Y~!4é!-d~ que ~urpreenda,
nã() é Ci faTo- que se fuseiirá n-â- história futura co_mo um fato
singular; demais a mais, sóniente um néscio otr"um· insano
-poderá obscurecer a penosa receptividade de hoje a um regime
~e: exceção,._em termos
substituiÇãO à_deinOáacia;_de mo(!o
a· que Se coriteriha a atividãde Polítícilivre, se feche-m a Câinàra e o_Senado e a muitos se "imponham castigos de ·natureza
diversa, à revelia da Jhstiçoa e do Direito.
-o- cj_u'e- iriiporia, coriJ.o anotaram cóffi -jUbilo editoriais da
grande imprensa_, vislumbrando no episódio a-perspectiva histórica, é _saber que QO Brasil de hoje, acima das frustraç9es
e das desesperâtlças passageíras, ~stá à frente do Governo
da República um homem de bem e um político de visão que
não transige, não vacila, não se deixa seduzir por favores
ilegítimos do Pod_er. __
COm O âiülno, que-Rui recOmendava ao~ homens públiços, çie pão _ll].entir aos comPatriOtás, Senti C:JUe O n-dVO eXelnplo
de convicçã:o democrática dO Presidente Itamar FrancO é uma
razão a mais }Yata: fazer r~vigorar a sensibilidade cívica dos
brasileiros e ã confian:ça no futtir() próximo qUe nos_ aguarda.
Atenciosaniente, Mauricio CõrTê8; MillistrO- da juStiça.

e· sua

e
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) que acaba de ser lido irá à publicação-.

O aocumento

o

O SR. PRESIDENTE . (Nabor Júnior) ..:_ Esgotado
tempo destinado ao Expediente.
Presentes na CaSá 28 Srs. Senadores:
Passa-se à
OR0EMDOD1A
A Presidência retini o -item 1 da pauta da seSs3.-o de-hOje-~
nos termos do art. 175, alínea e, do Regiment<:> _Interno.
É-o seguinte o item reth:ado da -p3uta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
VIII, do Regimento Interno)

Discussão, em turno úniCo, do ProjefO de Leí cta- Câmara
n• 220, de 1993 (n• 3.711)93, na Casa de origem),-de iniciativa
do Presidente da Repúbli-ca, que cria, ·com--natureza: ciVil,
a Agência Espaciar Bra-sileira - AEB. e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Ec~
nômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENtE' (NàborJún.ior) - Os itens 2 a
5 têm sua votação sobiest-ada, nos termos do art. 375, inciso
VJII, do Regimento Interno.
São os seguintes os itens que tiveram sua votação sobres•· taç!a:.
2
PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 77, DE I990
. Votação, em turno único, do ProjetO qe· ·Lei da Câmara n" n, de 1990 (n" 3.056189, na Casa -de:qrigem),
. que dá nova redação ao art. 19 da Lei n" 7.729, de 16
de- janeiro de 1989, pai-a especificar- como·senao z~ a
Junta'de CÕriciliação e Julgamento "de p~urados. E_~tado
de Mato Grosso do S_ul, tendo
Parecer favorável, so_b_n~ 345. de 1993, da Comissão:
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 6, OE
I993
. Votação, em turno único, do Proji::to d~ _Decreto
Legislativo n' 6, de 1993 (n• 162186, na Câmara dos Depu·
tados), que aprova o-texto-da C~nv~_~ç~o_ n~ ~26, da
Organização Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos NaviQs_de Pesca, adotada por ocasi_ão
da 50" Sessão da Conferéricia Internacional do Tfabalho,
..realizada em Genebra, em 1966;-fendo
-Parecer favorável, sob o? 400, dti 1993-; 'Coiniss.ão
-de R~lações Exteriores e Defe.sa:Na_doq.al:

aa

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• IO,
DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n" 10, de 1993 (n" 147/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o GQverno da RePública
Federativa do Brasil e o Governo do Reirio dá Tailândia,
em Brasília, em 21 de março de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n'' 408, de 1993, da Comissão
-de Rel~ções Exteriores e Defesa Nacional.
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5
REQUERIMENTO N" I.446, DE I993
-VÜüiÇ.âO_;_ e·m- -furiiO- úni.Co. do -Req·ueiimeÕ-to n"
1.446, de 1993, da Senadora Eva Blay. solicitanllo. nos
ter_mo_s da alínea "a" do art. 25_6_do Regimento Interno,
a retirada do Projeto de Lei do Senado n·: lHl. de 199:::!.
de sua autoria, que acre_scenta dispositivos à Lefn·,. H.ORO.
de 19 de setembro de 1990. estabelecendo normas para
o exercfcío do planejamento familiar.

.. 0 SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -Item 6:
J)iscussão, ~-rp turrio únic9, doP.roj~to de Decreto Legislativo- O'' 12, de 1993 (n'' 177192, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aé_reos.
celebrado entre o Governo da Repúhlica Federativa do Brasil
-e-o Governo de Hong Kong, em Hong Kong_, em 6 de setembro
de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n" 402 • .de 1993.. da Com-issão -de Relações Exteriores e Defes_a NacionaL_
DiscUSsãO do projetO: em tUrno' ú-nico. -(P3Usa.)
Não- havendo quem peça a palaVra-, encerrO 3 discussão.
_ EO:cerrada a discussão, ~-votação fi'ca sciJ>restã:da_, nos
termps do art. 375, inciSo-VIl!,- do R."egimento Interno.
. OSR. PRESIDEN:rE, (NaborJ.únior) "--cilem7:
DisCussão, em turno único~ do Projeto de Decreto' Legislativon'' 13, de 1993 (n" 194/92, na Câinara dos Deputados).
que aprova o texto do Acordo sobte Transportes Aéreos Regulares, celebrado _entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, enf Brasília.
.e.m 7 d.e maio de 1991, tendo
.. .Pãrecer favorável, sob n~ 403, de 1993, da Ço_missão __
, --_de Relações Exteriores e Defesa N3cional. - ·
. qiscussão do projeto~ em turno úriiCó-. -(Pausa~)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discus~ão, a votação fica sobrestacta; nos
termos do art. .375, inciso VIII, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 8:
Discussão, em turno~ único; -ao Projeto de -Decreto Legislativo n• 14, de !993 (n'' 219192, na Câmara ·dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Côn- ·
flitos de Lei em Matéria de Chéques, cOnCluída em Montevidéu, em 8de maio de 1979, durante a II Conferência Especializada Interamericana de Direito Internaçional Privado~ tendo
Parecer favorável, spb no 404, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Discussão do projeto_, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fíC3. ·sobrestada, nos
termos do art. 375-, inciso VIII, do Regimento Interno_ ..
O SR. PRESIDENTE (Nàbor Júnior) -Item 9:
Discussão;- em turnó úhico_; do Projeto de Resolução rt'
!59, de !993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos _como conclusão de se~ Pa~:ecer n 9 510, d~ 1993)_, que
.autoriza a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a cOntratar
operação de crédito_jupto ao Banco do Estado do _p_~raná
S.A.- BANESTADO, no valor de quatorze milhões e setecentos mil cruz~iros reai~! a preços de setembroL93, para execução.de projetps de infra-estrutura- urbana.
A matéria~ ficou sobre a mesa durante trés dias úteis para
recebimento dff_.emendas, nos termos do art. 89 da Resolução
n' llQ, de 199;1, .
.
A matéria pãO foram oferecidas emendas.
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Discussão do pro fetO, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peç~ a palavra, encerro a diScussão.
Encerrada a discussão, a votação fica-Sóbrestada nos termos do art. 375, inciso VIII, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 10:
Discussão, em turno único, -do Projeto de Resolução n9
160, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos corno conclusão de seu Parecer n~ .511, de 1993), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) a contratar
operação de _crédito junto ao Baf!_C.:O qo ..Est~d9 do Paraná
S. A. - BANESTADO, no valor de vinte e um milhões e
quatrocentos- mil cruzeiros teais. ·a preços' de agosto/93, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano --'OPEDU.
A matéria ficou sobre a mesa qurant~ _três dias úteis para
recebimento de emendas, no·s termos do art. 8~', da Resolução
n'IIO, de 1993.
À matéria tlão-forain ofereddãS" effiC-ndas.
DiscuSsão do proj"eto, em turrio úrlic6. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discUssão, a votação fica sobrestada, nos
termos do art. 375, incisó VIU. dei Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item II:.
Discussão, em itirõo único, do Projeto de Resoluc;ão n'-'
161, de 1993 (apresentado peta Comissão de Assunto~ Económicos como conclusão de seu Parecer n9 512, de 1993), que
autoriza a PrefeitUra Municípal de Santa Mônica (PR) a: cOD-.
tratar operação de créditç junto ao Banco do Estado do Paranfi
S.A. - BANESTADO, no \/ãlor ôe ·dez milhões de cyuzei!OS
reais, para execução'de projetes de infr3-estrut-ura urbana,
naquele município.
_
· ..
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis-para
recebimento de emendas, nos termos do art. 89 , da Resolução
n' 110, de 1293. .
. .- .. . .
__ _ .
À matéria não foi-am ofeie~idas:emeõdas.
.
Discussão do projeto, em turnO único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica sobrestada, nos
term9~ do a_I\.. 375, inciso VIII, do Regiinento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) :-Esgotada a mal;;ria constante da Ordem do Dia.
_
CohcedO ã palavra ao Sr. sena_dor Lavoisier Maia.
O SR. LAVÚISIER MAIA (PDT,RN. Pronuncia o seguinte discursq.) ___:. Si~ Presidente, Sros e Srs. Senadores:
ADEUS A LUÍS DE BARROS
-·
Faleceu no dia 5 do_ corrente_ mês. o ex-Senador Luís
Gonz-aga dé HarroS 'aos 81 anos dé idade: ~m_ 27_ de dezem_bro
passado, ele sofrC:u uma trombose inStestinal, quando foi hospitalizado. Desde, então, o seu qüãdro clínic_o foi se complicando, até ser vítima de uma parãda cardíaca.
Foi empresário bem sucedido nos setores do c:omércio,
da indústria e da agricultura. FoJ preside-nt~ da Federação
do COmércio do Rio Grande do Norte. Desde cedo participou
da vida política dó Rio -Graô:de do Norie militando no Partido
Social Progressista, na União Democrática ~~cional, no Partido Democrático Social-e na Arena foi vereador e Presidente
da Câmara Municipal de Natal. Elegeu-se Deputado Estadual
no período de 1963 a 1967.
'
Em !960, Luís de Barros, fiel à UDN, candidatou-se
à Prefeitura de Natal em condições totalmerlt~ adversas. Em
1966 fõí sUplente -de senador, pela Aliança Rêriovadora N acio-
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nal (ARENA), na chapa do Dr. Duarte Filho. Com o falecimento deste, Luís de Barros completou o seu mandato, assumindo o Senado de 20 de setembro de 1973 a 31 de janeiro
de 1975. Exerceu g~ande lideranç~r polítíCã- no Município de
São Gonçalo do Am~_rante próximo à capital, onde a sua
espOsa, Hélia Barros e a sua filha, Eliane Barros, governaram.
Era Luís de Barros um c~d_adão alto, robusto, temperamento
alegre, _extrovertido, coração ge-neroso, fiel aos seus amigos
e --possu-idor de_ um espírito em_p!"_~!!pdedor muito acima do
seu tem~. N3til e__ o ~~o 9~an:cte_ dõ Norte muito .lhe d;v~m
pelos serviços que prestou ã nossa gente tanto na v1da pubhca
quant'O na iili"Cianva priVãaã.
·
Não resta a menor dúvida que ele permane_cerá vivo por
muitos anos na memória dos seus parentes e amigos.
Faço este registro na saudade do amigo ausente, com
quem convivi longos anos nas lutas políticas e em agradáve~s
reuniõessociais. Que Deus, na sua infinita generoSidade, receba ~uís de Barros, no se_u reino deJqz ~paz.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Íúnior)- Nada mais havendo ã. tratar, a Presidência vãi enCerrar os trabalhos, designando
para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte.
ORDEM DO DIA
-1-

PROJETú DE LEI DA CÂMARA N• 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
375, VIII, do Regimento Interno)
DiScUssão", em tiiJ:-nO úníco, do Projeto de Lei da Câmara
n• 220, de 1993 (n' 3.711/93, na Casa de 'origem), de íniciativá
do~ Presiderite da Repií"blica, que Criã; corii nati.ü-ez3" Civfl,_
a Agência Espacial Brasileira --AEB, e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educaçã'O,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Eco- nôrnicos, e-de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor'Júnior) ~Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10h30min.)
Ato CIO PreSídente ~- 085/8S- que ãpOseritoU AD ELIA
LEITE COELHO, ocupãilÍe do cargo isolado de provimento
efetivo de Diretora, Código SF-DAS-101.4.
APOSTILA
--,Fica alterada a fundamentação legal do pJesente Ato de
aposentadoria, para incluir, a partir de 11-10-80, os benefícios
do art. 2' § 2', da Lei n' 6.323, de 1976, alterada pelo Decreto-Lei n' 2.270, de 1985, aplicada no SF pela Resolução SF
n• 21, de 19.80, e modificada pela Resolução SF n' 7, de 1987.
Senado Federal, 12 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Ato do Presidente n' 051193. que aposentou JUAREZ .
ABDULMASSIH, no cargo de Diretor da Subsecretaria de
Assistência Médica e Social. em comissão, Código SFDAS-101.3.
APOSTILA
Fica alterada para integral, a partii de_31-1-91, a presente
aposentadoria, (art. 40, inciso III, alínea a, da Republica Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inciso III, alínea
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a, da Lei n"&.ll2, de 1990), em virtude de o servidor JUAREZ
ABDULMASSIH haver atingido mais um ano entre a autuação do requerimento e a publicação de sua aposentadoria.
Senado Federal, 12 de janeiro de 1994. --Senador Humberto Lucena, Presidente.
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ATAS DE COMISSÕES

tw Reunião Ordinária da Comissão Diretora

Realizada em 12 de janeiro de 1994
Às ~nze horas e trinta minutos do -dia doze de j~n~iro
de um mil, novecentos_e_noventa e quatro. reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal. na Sala de Reuniões_ da
ATO N•S/94
Presidêcia, com a presença dos Excelentíssimos Senhores SeDO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
nadores HUMBERTO LUCENA, Presidente; CHAGAS
RODRIGUES. Primeiro-Viee-Presidente; LEVY DIAS, SeO Presidente do Senado Federa_(, no uso da sua compegundo-Viee-Presidente; JÚLIO CAMPOS, Primeiro-Seúetátência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi oLifO?gaa-a -pelo Ato - rio NABOR JÚNIOR. Segundo-Secretário: JúNIA MARISE. Terceira-Secretária: NELSON WEOEKIN, Quarto-Seda ComiSsão Dii·efota_ i1!."2~ de 4 de abril de 1973, e tendo
"em vista o que consta dos Processos n• 0306/91-6, 0164/91-7 cretário~ e BENf VERAS, SUplente.
e 0596/92-2. resolve aposentar, voluntariãmerite, WANDER - - (}Senhor Presidente abre os trabalhos e submete â. delih~
ração da Comissão Diretora as seguintes_ matéri:3-s:
GONTIJO DE REZENDE, matrícula 1270, Analista de Indústria GráfiCa Legislativa. Nível III, Classe Especial.- Padrão
a) Requerimento n" 1.434, de 1993, no qual o Senhor
V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Senador GILBERTO MIRANDA solicita ao Senhor Ministro
Federal - CEGRAF,_nos termos elo artigo40, inciso III,
das Minas c Energia inforinações sobre o cus.tQ médio de
alínea a, da ConstitUiçãO da República Federativa do Brasil,
cada harril de petróleo produzido pela Petrobrás durante o
combinado com o artigo 186, inciso III. alínea a, da Lei n~ ano de 1993.
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Súmula n'74, de 1976,
Os presentes, após exame. aprovam a matéria e a encamido Tribunal de Contas da U niãq. . .. __ _
nham â Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênSenado Federal, 13 de janeiro· de 1994. ----:- HÕDibel-to
cias;
Lucena, Presidente do Senado Federal.
b) Requerimento n'' 1.442. de I 993, no qual o Senhor
ATO N•9/94
Senador JOSAPHAT MARINHO solicita ao Senhor Ministro
Ça_ Justiça i_nformações _quanto ao cumprimento do disposto
DO PRESIDENTE DO SENADO..Ji'EDERAL
no art. 25-, incisos I e II. do Ato das DtsposiçõeS Transitórias
O Pre>idente. do Senado Federal, n_o uso. d4 s_ua ÇO.mpeda ConstitUiÇãO Federal.
tência_ regimental e regulamentar, em conformidade com a
Os pres_entes,_após exam~. aprovam a matêriã e ã e.n~cami
delegação de competênCia que lhe foLoutQrgada pelo Ato
nham à Secretária-Geral da Mesa para as devidas providênda ConiíSSãb' Diretora n"' 2, de 4 de abrir de "1973~.- e te"ndo
cias;
em vista o que consta do Processo n"_l305/93..:o, Resolve apoc) Requerimento n·· 1.443, de 1993, no qual oSenbor
sentar, voluntariarriente, com proventos proporcionais ·ao temSenador JOSAPHAT MARINHO solicita ao SenhorMinis.tro
po de serviço RAIMUNDO LUCIANO PEREIRA DI;.OU.da Previdência Social inforin-ações quarlto a"o cumpÍ"iÍilento
VEIRA, matrícula 0772, Técnico de ln_d_ústria Gráfico.Legislado disposto no art. 20. § 5•', da Constituiçãp fed,er~l. .
tivo, Nível II, Classe EspeCial, Padrão IV!M23, do Quadro
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal..., CEOs presentes. após exame, aprovam a mátéria e-a em:amiGRAF, nos termos do artigo 40, iilciSá III, alínea c, da Constinham â. Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providêntuição_ da República Federativa do Brasil, combinado com
cias;
o artigo 186, inciso Ill, alínea c, da Lei n• 8.112, de 11 de
d) Requerimento n~' 1.444, de 1993, no qual o SeÓhor
dezembro de 1990, e artigo 36, I, § 4•, da_Resolução SF n• Senador JOSAPHAT MARINHO solicita ao Senhor Ministro
51193.
da Fazenda informações quilnto aO -Curilprimento do disposto
Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. - Humberto
no art. 25, incisos I e II. do Ato das DiSPOsições Transitórias
Lucena, Presidente do Senado Federal.
da Constituição Federal. '

e

ATO N• 10/94
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

O Presidente do Senado Federal, no uso da_ sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo no:> 1900/93-5, Resolve apo-

sentar, por invalidez, PAULO HENRIQUE OUTRA, matrícula I604, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II,
Classe Especial, Padrão II!M21, do Quadro de Pessoal do
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos
do artigo 40, inciso I, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso I, parágrafo
1•, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de !990.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. - Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal.

os-presentes, após exame.-aprovam·a matéria é a enCámínham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providê·ncias·
·
·'e) Requerimento n~ 1.449, de 1993, no qual o SenhorSenador GILBERTO MIRANDA solicita a transcriÇão, nos
anais do Senado Federal, do artigo -intitulado "De 1823 a
1993, 170 anos de' "dívida" externa, empobrecendo o Brasíl,
roubando nossas riquezas. 2 advogados e 1 juiz provam a
prescrição da 'dívida', publicado no jornal Tribuna da lmpren·
sa, edição de 27 Çie dezembro de 1993.

,

..

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
f) Requerime,nto n~' 1, de 1994, no qual o Senhor Senador
ESPERIDIÃO AMIN solicita ao Senhor Ministro da Fazenda
informações a serem prestadas pelo Banco Central do Brasil.
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Os presentes, apos exame·, áprovaiTf ã-i1i.atéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para·-as· devidas providências;
g) Processo n~21133/93-0, que_ trata da prestação de contas
do Parlamento Latino-Americano- Grupo B-rasileiro. relativ;iao exerdeiO de 1992.
É designado o Senhor Senador BENI VERAS, Suplente
da Comissão Diretora, para relatar a matéria;
h) Processo n•' 24719/93-5, pelo qual a Senhora Vera Gomes Pirito, espOsa e dependente do serVidor Sebastião da
Conceição CarValho;-soliCífa a PróiTogaçao, PelO prazo de
6. (seis) me-s-es, da ajuda de custo que vem percebendo para
sUa estada na cidade de São Paulo, onde aguarda um doador
p3.ra que possa submeter-se a transplante de coração no Insii-,
tuto do Coração -·lN COR.
·
· ·
· É designado o Senhor SEGUNDO VlCE'PRESIDENTE
para relatar a matéria.
;
E submetido ao exame dos presentes a questão alusiva
ao pagamento de horas-extras aos servidores do Senado Fede::
ral e dos Órgãos Supervisionados, em virtude da convoc3.Çã0
extra~rdin~ria çlo ~ong~~~o_Nacional. ---·
As doze horas e trinta e cinco miriutos, a reunião é suspensa para ter continuidade ás dezoito horas.
· ·.
Às dezoito horas, reiiüeia-se a ·reuhião.
Volta ao debate a matéria refeferite ao pagame-nto -das
horas-extras, ocasião em que o Excelentíssimo Senhor Prifn.eíro_-_Secretárlo apreserit3. ·estudo recebiao _do Diretor-Genil, re.lativo aos critériáS de convocação, controle e pagamento 'ctO
Adicional corresponçlente aos serviços extraordináriOS~· esta·
belecidos pelo Ato do Primeiro Secretário n 9 15, de 1993. , .
~A~ analisar a ca[~á âdicional de trabalho decorrente da
. .convocação- ~X:t~~or?íná,ria do Congresso-Nacional e .da Revi~ ·
. ~o da Constituição Federal, atividades secretariadas pelo Se-.
nado Fe_deral, o .estudO lembr~ que se fez necessária a ampliação, a partít de 16-12-93, até 14'2-94, da jornada regular de
trabalho de modo a assegurar o funcionamento da Casa no
período de Sh às 20h, com uma hora de intetvalo, nos dias
úteis. Em conseqüência, OS: Seividores sujeitOs --a-jorriada de •
oito horas estão sendo convocados diariamente para mais três
horas de serviço e_os com jOrnada reduzida, de quatro horas.
para mais uma hora e meia, propondo o do~umento, em cará-

ú)
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á luz da realidade mencionada, o conseqüente deferimentoda respectiva retribuição adicional.
Após debates, os presentes aprovam a proposta, determinando o Excelentíssimo Senhor Presidente que o DiretorM
Geral adote as providências cabíveis para o cumprimento da
decisão, que atinge os servidores que, efetivamente, estiverem
em serviço durante o período da Convocação.
Continua com a palavra o Senhor PRIMEIRO SECRE'
TÁRIO, que submete aos presentes O$ seguintes assuntos:
a) PrOcesso n"' 21820/93-7, destinado a apurar as responsabilidades do servidor JOSÉ ANTÓNIO DE ARAÚJO, o qual
é acusado de, no exercício da funçào pública, ter desviado
verbas em proveito _próprio e de famili"ares, coni o Relatório
Final da Comissão de Processo Admiitistraiivo instátii:ada pelã.Portaria n\' 63, de_l993, dó -Seilhor Primeiro-Secretário.
É designado o Senhor PRIMEIRO ~ECRETÁRIO para
relatar a matéria;
b) Processo n" 25942/93-0, originário·do Gabinete doS~
nhor Senador CESAR_DIAS, relativo a transporte de carga.
_
Os presentes aprovam .à solicitciÇ3ó; dedUZidO o voú.úne
da cota estabelecida pela COmissão :Dtret.Cir"a -em sua réuHião
·de 18 de outubro de 1989;
·
c) Processo n~ 17975/92-1, r~lativq -á prorrogação do Con'úato n•' 18/93, firmado entre o SENADO FEDERAL a
CONFEDERAL- Vigilância e Transportes de Valores S,A.
Após debate, é autorizada a -prorrogação, por 30-(trinta)
- · - , - i-·-· - · ·-··
d) Anteprojeto de D~creto teg~Slatfvo qUe .~'dá nova redação ao ait~ 10 do DecretQ Legislativo n~" ?4.,de 1988".

e

dias~

O assunto--é -submetido a debates, sendo apresentaÓ<is
para a alteraçãO -propOsta. A rría:téfi"â ·voltará. ao
exame da Comissão Diretora~
··
',
Nada mais havendo a tratar. o ·senhOr Presidente declara
encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos, pelo
que ·eu, MANOEL VILELA DE MAGALHÃES; DiretorGeral e Secretário da Comissão ·oiretofa, lavrei a presente
. Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai á
publicação.
Sllg~stões

Sala da Comissão Diretora, 12 de jarielró de 1994. Senador Humberto Lucena, Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLIX

N•7

TERÇA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 1994

BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
-

SUMÁRIO

do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Fe1 - ATA DA IS• SESSÃO, EM ii DE JANEIRO
DE I994
deral solicitação da Prefeitura Municipal de Silveira Mar1.1 -ABERTURA
tins -. RS, para contratar operação de crédito junto ao
I .2 -EXPEDIENTE
Banco do EstadQ do Rio Grande do Sul S.A- BANRI1.2.I - Mensagens do Senhor Presldente da República
SUL, no valor de CR$. 5.029.440,55, apreços de junho
de 1993., utilizando recursos do FUNDOPIMES. (Projeto
- N• 34 e 35, de 1994 (n' 31 e 32/94, na origem),
de Resolução!}' 02/94) •
__
. . . .. , ..
de 13 do corrente, referente ao término do prazo final,
Ofício n• 152193 (Ofício G/1605/93, de 23.U.93, na
sem-deliberação por parte do CongressO Nacional. d_as _Meorigem), do Sr. Govern,ãdor cio Estado do Espírito Santo.
didas Provisórias n'' 374 a 380, de 1993.
solicitando ao Senado Federal autorização para contratar
- N• 37 de 1994 (n' 34/93, na origem), de 14 do
operação de crédito no valor de CR$ 500.784.528,00 (quicorrente, pela qual o Senhor Presidente da República éonhentos milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quimunica que se ausentará do País, no período de 15 a 18
de janeiro de 1994, a fim de participar da V Reunião do
nhentos e vinte e oito cruzeiros reais). a preços de outubro
de 1993, junto à Companhia Vale do Rio Doce -.CVRD,
Conselho do Mercado Comum, na Cidade de Colónia,
· por intermédio da Reserva para o Des-envolvimento da
República Oriental do Uruguai.
1.2.2 --Aviso do Ministro da Fazenda
Zona do Rio Doce. (ProJeto <;ie Resolução n' 03/94)
Ofícío "S" n• 161, de 1993, do Sr. Prefeito do Muni- N 9 10/94, de 6 do corrente. encaminhando informacípio de Encruzilhada do Sul (RS), relativo à operação
ções complementares sobre os quesitos constantes do Rede _crédito_ pretendida junto ao Banco do Estado_ do_ Rio
querimento n9 889, de 1993, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy.
.
Grande 'do Sul - BANRISUL, no valor de CR$
30.~30.934,00 (trinta ml!bões, seiscentos e trinta mil, nove-·
1.2.3 - Oficio do. I' Secretário da Câmara dos Depu·
lados
--·
centos e trinta e quatro cruzeiros reais), a preçOs de agosto
de 1993, utilizando recursos do FUNDOPIMES. (Projeto
-N9 2/94, de 14 do corrente, comunicando a rejeição
de Resolução n' 04/94) • . . .
.
.
da Emenda do Senado ao Pt;ojeto de ~i __da Câmara n"
Ofício ''S" n' 168, de 1993 (Of. PRESI-93/3235.4,
247, de 1993 (n'4.233/93, na Casa de origem), de iniciativa
de 07.12.~3, na origem) en_caminhando solicitação da Pr.edo Presidente da República, que dispõe sobre a concessão
feitüra Municipal de IRACEMA do OESTE (PR), refede anistia, nás condições que menciona.
rente à operação de crédito pretendida junto ao Banco
1.2.4 - Pareceres
do Estado do Paraná S.A., BANESTADO, n.o valor de
Referentes às seguintes matérias:
CR$ 10.600.000,00, a preços de setembro/93, utiliumdo
Projeto de Decreto Legislativo n' 36, .de 1993 (n'
recursos do Programa Est~dual de Desenvolvimento UrbaPDL n' 256, de 1993, na origem), que aprova o texto do
no- PEDU. (Projeto dt; Resolução n•.05194)
. ..
acordo entre o GoVerno da República Federativa do Brasil
Ofício "S" n' 180, de 1993 (Of. PRESI-93/3579, de
e a Agência Brasileiro Argentina de Contabilidade e Con23.12.93, na origem), do-Senhor Presidente em exercício
trole de Materiais Nucleares (ABACC) sobre suas obrigado Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Feções, privilégios e imunidades, firmado em Brasi1ia, em
deral solicitação- da Prefeitura MUnicipal de Campina da
. __ _
27 de março de 1992.
Lagoa - PR -para contratar operação de crédito jurjto
Ofício "S" n' 135, de l993 (Ofício PRESI-93/2617,
ao Banco do Estado do Paraná- S. A. - BANESTAD.O,
de 03..1L93, na origem), do Senhor Presidente em exercício
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no valor de CR$ 13.500.000,00, a preços de agosto de
1993, equivalente a CR$18.310.!00,00, quando atualizado
para setembro de 1993 pela TR, utilizando r~cursos ~9
Programa Estadual de Desenvolvimerito Oi'bano --:" PE~
DU. (Projeto de Resolução n" 06/94)
·
Oficio "S" n• 181, de 1993 (Ofício PRESI-93/3580,
de 23.12.93~ na ofigem) do Senhor Presidente em exercíCio
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação d,a Prefeitura Municipal de Eugênio de
CastrO -..:... RS, para contr3tar operação de crédito junto
ao Banto da Estado do Rio Grande
Sul S.A -BANRISUL, no valor de CR$ 8.398.288,70; a preços de setembro.
de 1993, utilizando recursas do FUNDOPIMES. (Projeto
de Resolução n" 07/94)
Oficio "S" n" 182, de 1993 (OF. PRES! -_ 93/3587, ·
de 23.12.93, na origem) com solicitação dã Pl-efeitura Municipal de São Pedro do ivaí (PR), relativa .à operação de
crédito pretendida junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A - BANESTADO, no valor de CR$ 18.000.000,00,
a preços de outubro/93. utilizando recursos· do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. (Projeto
de Resolução n" 08/94)
..
Ofício "S" n'-183/93 (OF. PRESI-.93/:3_582, de:
23.12.93, na oíigemY, encaminha-ndo ao Senado Federal
solicitação da Prefeitura Municipal de Salgado Filho-PR,
para contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de CR$
9. 700.000,00 (nove milhões e setecentos mil cruzeiros
reais), a preços de setembro de 1993, utilizando recursos
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. (Projeto de Resolução n" 09/94)
Ofício "S" n" 184, de 1993 (OF·...PRESI-93/3583 de
1993 na origem) que encaminha solicitação da Prefeitura
Municipal de Minas do Leão (RS), referente à operação
de crédito pretendida _j!Jnto ao~ Banco do Estado do Rio
Grande do Sul- BANRISUL, no valor de CR$
10.451.351,00 a preços de setembro/93, equivalente a CR$
7.7'2:5 ..7-17~77, quando deflacion3do para agosto/93, utilizando recursos do Fundo de Desenvolviment_o ao ~rograma
Integrado de Melhoria Social- FONDOPIMES. (Projeto
de Resolução n" 10/94)
Ofício "S" n" 185, de 1993 (Ofício PRESI-93/3584,
de 23.12~93, naorfgeni), do Senhor President~ em exercício
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Fe-

do

----------------------OS~~

dera! solicitação da Prefeitura Municipal de Constantina
-RS, para contratar operação de crédito junto ao Banco
. do Esta_do. do Rio Gra.nde do Sul S.A - BANRISUL,
no valor de CR$ 12.401".806,20, a preços de junho de 1993,
utilizando recursos do FUNDOPIMES. (Projeto de Resolução n" 11194)
Ofício "S" n'" 187, de 1993, (01. PRESí-93/3586, de
23.12.93, na origem)':oom solicitação da Prefeitura Municipal de FAROL (PR), relativà à operação de crédito pre-.
tendida junto ao Banco do Estado do Paraná S.A - ,BA-NEST ADO, no valor de CR$ 7.800.00<r,Oií, a preços de
-outubro/93, utilizando recursos do PrOgra-Ma Estadual de
. Desenvolvimento Urbano- PEDU. (Projeto de Resolução n" 12/94)
· Men-sagem n" 504, de 1993 (Mensagem Il'' L0!6 de
21/12/93 na origem) do Senhor :presidente da República,
encaminhando ao Senado Federal proposta de contratação
de operação financeira destinada ao reescalonamen_to de
débitos da RepúbHça da q!liné-~i~saU para com a R:epú~ _
blica Federativa do Brasil no valor de US$ 12:364.852,43~
originários de operações de crédito' à éx~rtações realizadas ao amparo do extinto Fundo de Finançí?m~n~C? às ~~
portações- FINEX. (Projeto de Resolução n' 13/94)
1.2.5 --Comunicações
- N\' 006194, de autoria do Senador Gerson Camata,
referente ao seu desligamento do PPR e seu ingresSo no
PMDB a partir_ do dia 09 dç corrente último.
- DO Senador Francisco Rollemberg, referente a_o
seu d~_sligamentod_o PFL, a partir de 04 de janeiro próximo
passado e sua fitiação ao PNM, a partir de 04 de janeiro,
próximo passado.
-Do Senador Hugo Napoleão, referente ao seu afastamento dos trabalhos da Casa, até o dia 17 de janeiro
de 1994, em virtude de viagem ao Exterior,- em Cãiater
particular.
1.2.6 -

Ofício

- N'' 0!0/94, de 13 de janeiro cte 1994, da LideranÇa

do PFL no Senado Federal, referente a indicação d~ Sr.
Francisco Rollemberg, para"-continua{ a integrar~- i:iOr cessão do PFL, a Comissão Mista destinada a apurar denúncias
dÕ Sr. José Carlos Alves dos Santos a respeitO ~a destiriação- - de recursos do Orçamento da União.
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1.2. 7 - Requerimentos
-N!> 15, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, informações que menciona.
- N' 16, de 1994, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando que seja conSiderada como licença autorizada sua ausência dos _trabalhos da Casa nos dias 9. 22,
23, 27 e 30 de dezembro de 1993; e 3, 5, 6 e 10 de janeiro
de 1994. Votação adiada por falta de quorum.
__
- N~" 17, de 1994, de autoria do Senador Almir Gabriel, solicitando a tramitação conjunta dos Projetas de
Lei do Senado n~s 97 e 165, de 1992, uma vez _que tratam
da mesma matéria.
1.2.8 - Ofícios
-W 012194, da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membro em Comissão Mista.
- Da Liderança do PPR na Câmara dos Deputados,
de substituição de membro na CPI do Orçamento.
- N' 040194, da Liderança do PPR na Càmara dos
Deputados, de substituição de membro em Comissão Mista.
· 1.2.9- Comunicações da Presidência
- Aprovação, pela Comissão Diretora, em reunião
do dia 12 do corrente, dos Requerimentos n's 1.434, 1.442,
·1.443 e 1.444,<le 1993, e 1, de1994, dos Senadores Gilberto
Miranda, Josaphat Marinho e Esperidião Amin, de informações, aos Ministros que menciona~-'- _ __ O-_" .
-Recebimento do Ofício n' S/25, de.1994 (n• 2194,
na origem), do GoVerno do Estado de São Paulo, solicitando autorização para contratar operação de crédito, para
os fins que especifica.
- Recebimento dos Ofícios n•s S/26 e S/27, de 1994
(n' 10 e 11194, na origem); do Governo do Estado da Paraíba, solicitando autoúzação para que possa realizar operações de crédito com o BNDES -Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social e cóm a EMBRATUR
-Empresa Brasileira de TurfS:mó, parã-bs fins- que especifica.
-Recebimento da Mensagem n' 36, de 1994 (n" 33194,
na origem). de 13 do corrente, solicita seja- autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia
da União, no valor equivalente a até trezentos e cinquenta
milhões de dólares norte-americanos, de principal, entre
o Estado do Rio de Janeiro e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento-- BID, destinada ao financiamento
parcial do Programa de Saneamento Básico da Bacia da
Baía da Guanabara.
1
-Recebimento do Ofício n" 5, de 1994, da Pie feitura
Municipal de Sínop (MT), solicitando a retificação do Ofício n' S/88, de 1993 (n' 342193, na origcml, que trata de
autorização para COI}trfttar operaçto- de crédito, para os
fins que especifica.
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i.2.10- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Centenario
de nascimento do Professor Edgard San!os.
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Advertências sobre o atual quadro da atividade cacaueira no Brasil.
Defesa da manutenção e fomento da CEPLAC.
SE!'(4DOR MAURO BENEVIDES- Apelo em favor da íinediata convocação dos aprovados em concurso
do Banco do Brasil, para o preenchimento das vagas no
Estado do Ceará.
. SENADOR NELSON CARNEIRO -Posição contrária de S. Ex• à aprovação das propostas revisionais que_
dispoem sobre a suspen~ão do pagamento de royalties aos
estados produtores de petróleo. em vjrtude dos. graves danos que isto acarretaria à econom~a_ ~e inúmeros municípios.
SENADOR CJD SABÓIA DE CARVALHOAlerta sobre? persistência do problema da seca e: a conseqüente necessidade de permanecer inalterada a estrutura
administrativa de assistência â Região Nordeste!_ tais J:Omq_~.
DNOCS, SUDENE, Carteira Agrícola do BB, BNB.
1.2.11 - Comunicações da Presidência
Abertura de prazo para recebimento de emendas, nos
termos do art. S•da Resolução n' 1!0, de 1993, aos Projetes
de Resoluç~o V'S 0~ a J3/94, lidos no ·Expediente da presente sessão.

1.3 - ORDEM DO DIA
.
.
.
Projeto de Lei da Câmara n" 220; de 1993 (n' 3.711193,
na Ca;:;a de origem), que cria, conl natureza ciVil, a Agência
Espacial Brasileira - AEB, e dá outras providências Reti·
rado d-a pauta nos termos do art. 175, Letra·•·e" do Regimento Interno.
·
1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia
_
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Considerações arespeito das dificuldades para efetiva implementação
do plano de estabilização do Governo_, contestando as recentes declarações do Ministro Fernando Henrique Cardo-so sobre a inconsistência da candidatura de Lula à Presidência da República.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4 - ENCERRAMENTO
2- SECRÍ>TARIA-GERAL DA MESA

Resenha das matérias apreciadas de 16 a 31 de dezembro de 1993
3 - MESA DIRETORA
·4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
.

/o 1/1
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Ata da 158 Sessão, em 17 de janeiro de 1994
1o• Sessão Legislativa Extraordinúia, da 49a Legislatura
Presidlncia do Sr. Nabor Júnior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PlfESENTES OS
SRS. SENADORES:
·Aff<mo Camqo _ Alexandre Cos1a _ A!mir Gabriel _ C\<1
Sabóia de Carvalho _ Élcio Álv~~a _ Epit6cio Cafeteirt _
Goribalde Alves Filho Jllbas Puurinho _ JOio! Forpça _ Jumhy
Maplhles _ Lourival Baptista _ Mansueto de Lave< _ Man:o
Maciel _ Mauro Benevidea _ Meira Filho _ Nabor J~nior _ l'<dro
Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A lista de pre~nça acusa o comparecimento de 17 Srs. Senadores. Havendo
n~mero regimerifal? declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicia~'os nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secre:tário proCederá à leitura do Expediente.

É lido o seg~inte: ____ ,_c:·

. -

__

_

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De comunicação de recebimento:

•

N" 34 e 35, de 1994 (n' 3 1

e 32/94,

na origem),' de Li

d~ do corrente, referentes ao_ término -do praz.o finãl ~ s~m
deliberação por· parte do Congresso "Nac~orial, das Medid.as

Provisórias n•' 374 a 380, de 1993.
· N• 37 de 1994 (n' 34193, na origem), de 14 do corrente,
pela qual o Presidente da República comunica que ·se au-sentará do País, no periíodo de 15 a 18 de janeiro de 1994,
a fim de participar da V Reunião do Conselho do Mercado
Comum, na cidade de Colônia, República Oriental do Uruguai, nos seguintes termos:
MENSAGEM No 37, DE 1994
(Em 17-1-94)
N• 34/94, na origem)
7 e-m-,b-ro"'s do Senado Federai,
"""'S;--e-nh.-o_r_e_s"M
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que
me ausentarei do País no período de 15 a 18 de janeiro de
1994, para participar da V Reunião do Conselho do Mercado
Comum, na cidade de Colônia, República Orienial do Uruguai.
. .
O Conselho do Mercado Comum é o órgão_ máximo da
estrutura iiJ.stitucional do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), ao qual compete a tomada de decisões destinadas a
assegufar o cumprimento dos objetivos e metas previstos no
Tratado de Assunção. O Conselho, composto pelos Ministros
das Relações Exteriores e da Economia Ou Fazenda dos quatro
países integrantes do MERCOSUL, _reúrie-se-seme_stralmente.
Os PresTáentes âa-repúDHcaêf6s quatro países estiverampresentes às
quatro Reuniões do Conselho do Mercad9 __Comum já realizadas. Tais encontros entre Chefes de Estado são elemento
fundamental para a reafirmação da vontade política dos países
signatários do MERCOSUL de se seguir avançando no pro-

cesso de integração. Ademais de seu_ significado político, essa
reunião do Conselho do Mercado Comum focalizará, dentre
outros assuntos, a questão-da Tarifa Externa Comum, a vig<?":'rar a partir de 1<;> de janeiro de 1995, q~e constitui o elemento
fundamental para o estabelecimento de uma União Aduaneira
entre os países do MERCOSUL, bem como minha proposta
lançada por ocasição da VII Cúpul~ Presidencial do GrupO
do Rio, de conformação de uma Area de Livre ComérciO
Sul-Americana. Esta iniciativa poderá vif' a êoiistituir impór~
tante avanço no sentido de promover a gradual articulação
entre os processos subreginais de integração na América L~~-:
na, e, em especial, na América do _Sul.
Brasília, 14 de janeiro d~ 19~4: ~ It_~_ar Franco.

·AVISO
DO MINISTRO DA-FAZENDA
No;> 10/94, de 6 do cOrrente, encaminhando informações complementares sobre os quesitos constantes do Requerimento
n•.889, de 1993, de autoria do S~nador Eduardo Suplicy.
As informações· foram encaminhadas, em có~ias
ao requerente._
- _- _ , __
·.
O requerimento vai ao A_rq~ív?: , -_

OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N9 2/94, de 14 do corrente, comunicando a rejeição da Emên·
da do Senado_ ao Projeto de Lei da Câmara n' 247, de 1993
(n' 4.233/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe Sobre a concessão de anistia, nas
condições que menciona.

PARECERES
PARECER N• 7, DE 1994
Da C omissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-nal, sobre Projeto de Decreto Legislativo n 9 36, de 1993
(PDL n9 256, de 1993, na origem), que "aprova o texto
do acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a Agência Brasileiro-Argentina de Contabi·
!idade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) sobre suas obrigações, privilégios e imunidades, firmado
em Brasília, em 27 de março de 1992".
Relator: Dirceu Carneiro
I - Relatório

1. Nos termos do art. 49, inciso-I, da Constituição
Federal, e das disposições regimentais pertinenteS à tramitação
do projeto de decreto LegiSlativO effi -àpreÇO,-ei1Cãfii1iihã=Se
a esta Comissão de relações Exteriores e D_efesa_ N~cional
a presente proposição que "aprova o texto do Acordo entre
o Governo da Re-pública Federativa do Brasil e a Agéncia
Brasileiro-argentina de Contabilidade e Contr~!e de Materiais
Nucleares (ABA CC) sobre suas obrigações, privilégios e imunidades".
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2. A matéria foi encaminhada ein_18 de agosto de 1992
pelo Poder Executivo à Câmara é:fos -Deputados~ onde te've
aprovada sua redação final cm 22 de setembro de 1993. Em
23 do mesmo mês foi enviada à apreciação deste senã.do Fe~
dera!.
3. A cópia autêntica da Convenção ora ·exa·mrnada éacompanhada da exposição de motivos do Exm\' Sr. Minfstro
de Estado das Relações Exteriores. na qual são destacadas
as razões que justificam a necessidade de sua ratificação.
I I - Voto
. __ .
4. Cuida-se aqui de um acordo de sede entre o Brasil
e a Agência Nuclear Brasileiro-Agentina. Ao criar o organis-:
mo, em tratato _anterior, os cfois países deliberaram sediá.-la
no .território brasileiro, mais precisamente na cidade_ do Rio
de Janeiro. O Ato seguinte, portanto, depois de instituída
a Agência, conistiu neste acordo, que ora se aprecia_, entre
a Agência e o estado territOrial_ anfitrião, para o estabele~
cimento das relações oficiais entre dois e:rltes de_ direito internacional público,_ envolvendo ainda aspectos práticos. relativos
à instalação da Agência em nossso território, e de!imitando
o intercâmbio _diplomático entre ambos.
5r Não há nada a obstar quanto a este- acordo, que
se inserequase no rOl das l'!latérias de rotina diplomática. Por
estes motivos, considero oportuno, viável e conveniente ao
nosso País este ato internacion~l. Opino pela sua aprovação
nos termos do projeto_de decreto legislativo aqui trazido a
exame, incluindo a salvaguarda de nova apreCiaÇão legislativa
em caso de modificações posteriore_s.
Sala da Comissã-o,- 13 de janeiro de 1994. Alfredo
Campos Presidente-) Dirceu Carneiro- Valmir CampeloRelator- Pedro Teixeira- Lourival Baptista -- João Calmon
- Magno Bacelar - Ronan Tito - Guilherme Palmeira Darcy Ribeiro.

PARECER N• 8, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofício "S" n• 135, de 1993 (Ofício n• 93/2617, de 3-II-93,
na origem), do Senhor Presidente em exercício do Banco
Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal
solicitação da Prefeitura Municipal de Silveira Martins
- RS, para -c0ntr3lar- oPeração de crédito junto ao
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A - BANRI·
SUL, no valor de CR$ 5.029.440,55, a preços· de junho
de 1993, utilizando recursos do FUNDOPIMES.
Relator: Senador Élcio Alvares
O Senhor Presidente em exercício do Banco Central do
Brasil encaminha a esta Casa, mediante a correspondência
em epígrafe, pedido de autorização, da Prefeitu_ra Municipal
de Silveira Martins-RS, para contratar operação ~e crédito,
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A BANRISUL, no valor de CR$ 5.029.440,55 (cinco milhões,
vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta cruzeiros reais
e cinquenta e cinco centavos), a preços de junho de 1993.
Os recursos decorrentes da operação serão aplicados em investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infraestrutura urbana.
A operação de crédito pretendida obedecerá às seguintes
condições:
a) valor pretendido: CR$ 5.029.440,55 (cinco milhões,
vinte e nove mil quatrocentos e quarenta cruzeiros reais e
cinqüenta e cinco centavos), a preço de junho/93:
b) juros11%a.a;
c) atualização monetária: reajustável pelo JGP- FGV;
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-·d) garantia: ICMS e/ou FPM;
destinação dos recur~s: _investimentos nas áreas de
desenvolvimento institucionare de infra-estrutura urbana;
O condições de pagamento;
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oiro)
parcelas mensais, iguais e suCesSivas, vencíveis no dia 2D de
cada mês, vencendo a primeira 12 meses após a primeira
liberação;
-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensalmente na amortização.
A solicitação encontra-se adequadamente instruída, conforme dispõe a Resolução n" 36/92, do Senado F~deral, que
rege a matéria, à exceção do Plano Plurianual_ de Investimentos que, conforme dispositivos conStitucionais, somente
foi enviada ao Poder Legisla_tivo_no presente exercício. para
vigorar de 1994 a1997.
. __ ..
. .
No entanto, o Parecer DEDJP/DIARE- 93/1077 informa que a efetivação da operação pretendida redundará em
infração do limite estipulado no artigo z~ da referida resolução,
razão pela qual concluir por cons~derar ..desacoselhável" o
atendimento do pleito.
_
O mesmo Parece_r: assin~ala que_ o valor _pleiteado pela
Prefeitura Muncipal (CR$ 5.029.440.55, a preço de junho/93)
é superior, ao_ montante -definido pela Lei Municipal n\' 186,
de 21,_6-93, que autorizou a operação (CR$ 4.790,628,00).
Cabe, além disso, observar, que a Preféitura Municipal
de Eugên!o de Castro apresenta como garantia da operação
parcelas do ICMS e/ou _9_t?_ FPM, gar~ntias estas v~dadas pelo
parágrafO IV do artigo 167 da Cqnstituição Federal, que restringe esse tipo de garantias aos débitos contraídos junto à
União.
Pesam, porranto, contra o pleito da Prefçitura Munic:;ipal
de Eugênio de Castro-RS. os óbices apresentados. Contudo.
se a opinião majoritária nesta Comissão- os considerar negli~
genciáveis em face da relevância da operação. nosso parecer
é favOrável à solicitação em apreço,_ na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLVÇÂON" 2. m(1994
e)

Autoriza a Prefeitura Monicipal de Silveira Martins-RS a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Rio Grande do Sul s:A - BANRISUL,
no valor tot_al de CR$5.029.440,55 (ciilco milhões, vin-te
e nove mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros reais e
cinqüenta e cinco centavos), a preços de junho de 1993,
utilizando recursos do FUNDOPIMES.
O Senado Federal Resolve:
Art. l'·' É autorizada a Prefeitura Municipal de Silveira
Martins-RS, nos termos da Resolução n~" 36/92,_a cofitratar
Ope-ração de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. -- BANRISUL, no >alor de CR$5.()29.440,55.
(cinco milhões, vinte _e_ noye m-il_,_ quatrocentos e quarenta
cruzeiros reais e cinqüénta e cinco cent~Vos), a preços de
junho de 1993.
Art. 2o A operação de crédito ora autorizada obedecerá
às seguintes características:
a) valor pretendido: CR$ 5.029.440,55 (cinco milhões.
vinte e nove mil quatrocentos e qu~renta cruzeiros reais e
cinqüenta e cinco centavos), a preços de junho/93;
b) juros: 11% a. a.:
,
_
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP- FGVP;
d) garantia: ICMS e/ou FPM;
e) destinação dos recursos: investimentos_ nas áreas de
desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana;
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competência, contida no Parecei DEPI/DJARE/SUf) condições d_c pagamento:
DEM-9311.164. de 29-12-93.
- do principal: amortiza:çã'o- em 48 (quarentã e oito)
A operação de crédito sob análise apresenta as seguintes
parcelas mens3ís, -lg-U3iS e SU.CessiVas. __v"encívels no- dia." 2:0 de
características:
cada mês. vencendo a primeira 12- rrieses após a primeira
a) valor pretendido: Cr$500.784.528,00. (quinhentos mi_
liberação;
lhões, setecentos .e.oitent~ e quatro mil, quinhentos e vinte
-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e m~n~
e·-qlro cru:z;ejS ~eais), 3 preços ·de outubro de_l993;
salmente na amortizaçãC>~
·
b) juros: 1% (um por cento) ao ano n~ período de carência
Art. 3" O prazo máximo para o exercício da presente
e 3% Orês por cento) ao ano durante a amortização, sobre
autorização -é de até 270 (duzentOs e sete~lta) dias a contar
o saldo devedor corrigido:
de sua publicação.
-- _
c) atualização monetária: 80% (oitenta pOr cento) da vaArt. 4" _ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
riação do IGP-M~ no período compreendido entre a data
publicação.
.
. ..
. ...
da liberação dos recursos e da amortização de cada parcela
Sala das Comissões, 12 de faneir<rcte- 1994. João
Rocha, Presidente- Elcio Alvares, Relator- Gerson Camata _ serp.e~tral;
d) garantia: Fundo· de Participação dos Estados - FPE;
- João Calmon - Eduardo Suplicy - Ronan Tito - JOsé
e) destinação dos recursos: ~tiVídades/projetoS has áreas
Fogaça - Mário Covas - Affonso Cam3rgo - Dirceu Carneiro- José Eduardo - Lourembei"g Nunes Rocha - Meira de desenvolvimento econômico e social e dê aparelhamento
do setor de sgürança pública do Estado do Espírito Santo;
Filho - Magno Bacelar - Henrique Almeida.
()condições de pagamento:
- do principal: amortização ·é!) 16 (dezesseis} parcelas
semestrais sucessiVas, com carência de 2 (dois) anos;
PARECER N• 9, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofí-dos juros: não existe período -de carencia.
Da análise feita pelo Banco Central sobre os "limites e
cio n• 152/93 (Ofício G/1605/93, de 23-11-93, na origem),
a situação do ·endividamento- externo e internq do Governo
do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, soJici.,.
tando ao Senado Federal autorizaçã~ para co_ntratar
d? ~.st.ad_? -~o _Espí~~o ~anto, acrescida da -opei-ação ·prdjlósta~·
segumâo as disposições Cla resolução n~ 36, de 30~06-92, destaoperação de crédito no valor de Cr$ 500.184.528,00
---camos os seguintes dados, em Cr$ mil reaiS: --(quinhentos milhões, setecentos e oitenta e quatro mil
' quinhentos e vinte e oito cruzeiros reais), a preços de
a) Art. 2•,
outubro de 1993, junto à Conipãõhiil Vãle d-o Rio Doce
Despesas de capital orçadas para o ano
13.776.636,1
- CVRD, por intermédio da Reserva para o DesenvoiM
Operações realizadas no exercício
3.411.854,6
vimento da Zona do Rio Doce.
Operação sob análise
(500.784,5)
Relator: Senador Elcio Alvares
. Saldo
9.863.997,0 .
O Sr.-- GovérniadOi do Estado do Espirito Santo encaminha ao Senado Federal pedido de autorização para contratar
b) Art. 3•, I(*)
operação de crédito, junto à COmpahia Vale do Rio Doce_
Dispêndios com encargos e amortização '
e por intermédio d~ Reserva para o Desenvolvimento da Zona
da dívida vencida e vencível no ano, do Rio Doce, no valor de Cr$500.784.518.UO (quinhentos mi_
pagos e a pagar
3.233.240,5
lhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos· e vinte
ou 27%-da Re~eita Líquida Real
22.797.264,8
e oito_ cruzeiros réãls)~_ a prCsOs de OutUbro de 1993, com
Operações de dividas fundadas existeD!es
2.0ll.854,6
a garantia do pagamento oferecida através da vinculação de
_Operação sob análise · · .. -- · ·
(500.784,5)
cotas do Fundo de participação do~ __Estados- FPE. O valor
acima fof recalculado_ pelO órgão técnico do Banto Central,
. 20.284.630,7
. Saldo.
cabendo notar que a solicitação origiõ.-ãl se referia quantia
Cf$!6D81.016,ll0 .....
c) Art. 3°, n (**)
Margem de Poúpailça Real
18.646.170,0
Os recursos serão aplicado~. nas á_r~as_qe QçSenvolvimen~
12.665.149,9 .
e 15% da Receita Líquida Real .
to EcnnómíCo--e- Social e de Aparelhamento de Segurança.
Maior dj.spêndio anual (vide cronogramá)
(8.242.443,9)
pública daquele Estado, constante do Orçamento Anual de
1993.
Saldo
4.442.706,0
A matéria foi submetida ao Banco Central do Brasil,
que, através do OfíCio PRESI:93/3686. de 29-12-93, enca(*) prevalace o maia(**)prevalece o mencc
minha ao Senado Federal análise técnica do âmbito da sua

a
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Crooograma de Dispêndios
Ano
1993
1994
.. 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

operações já operaçilo sob dispêndio
anual (C)
existentes(A) exame (B)
1.834.870, I
8.237.436,1
5.545.320,5
4.138.216,6
4.690. 734,6
4.424.244, I
4.309.863,0
4.191-316,4
4.067.014,3
3.937.047,1
3.862.556,4

0,0
5.007,8
5.007,8
77.621,6
77.621,6
77.621,6
77.621,6
77.621,6
77.621,6
77.621,6
77.621,6

· --convem ressaltar que os récur~Õs"-P~ó~~~i~-rite~ da Reserva para o Desenvolvimento da Zona do Rio Doce_, estabelecida no Estatuto Social da C_ompanhia'Vale do Rio Doce
(art. 30~ inciso III), são utilizados de acordo com suas normas
para aplicação do Regulamento d~ lnyersõcs. E a RDZRD
é constituída com recursos provenientes de parcelas dos lucros
líquidos da CVRD (arL 6', § 7' do Decreto-Lei n" 4.352/42).
Daí se conclui que a posição de. fornecedora dos recursos
da CVRD advém .daquela. situação peculiar, que permite a
aplicação de valores daquela reserva legal em fin3liçi"'Qe_s específicaS e·se$tirido normas próprias.
.
'COnforme o citado parecer do Banco Central (fi. 3) a
operação pretendida pelo Governo do Estado do Espírito
Santo, além de se enquadrar nos limites previstoS na Resolu·
ção n' 36/92 do Senado Federal, não implica em eipansã6
das reservas bancárias, portanto não provocará impacto monetário. CoD.Siderando, ainda, que o presente processo está devi- ·
damente instruído com os documentos comprobatórios do
cumprimento das exigências dós arts. 5-i e 6~ da Resolução
n"' 36/92, do SenadO Federal, em forma de Anexos, concluímos
por recomendar o acolhimento do pleito nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOWÇÃO N'3. DE i994 .
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo
a contratar operação de crédito junto à Companhia Vale
do Rio Doce- CVRD, por intermédio da Reserva para
o Desenvolvimento da Zona do Rio Doce, no valor de
CR$ SOO. 784.528,00 (quinhentos milhões, setecentos e
oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito cruzeiros
reais) a preços de outubro de 1993, a serem atualizados

1.834.870, I
8.242.443,9
5.550.328,3
4.215.838,2
4.768.356,2
4.50 1.865, 7
4.387.484,6
4.286.938,0
4.144.635,9
4.014.668,7
3.940.178,0

Em CR$ mil
D=B/A (%)
0,00
0,06
0,09
1,88
1,65
1,75
!,80
I 85
1,91
1,97
2,01

pelo IGPM e com garantia oferecida através da vinculação de cotas do Fundo de Participação dos Estados
- FPE.
O Senado Federal resolye:Art. 1" É o Governo do Estado do Espírito S~nto autorizado a contratar, nos termos da Resolução n~ 36/92, dó Senado Federal, operação de qé_dito, junto à Companhia Vale
do Rio· Doce, no valor de CR$ 500.784.528,00 (quinhentos
J!Iilhõe;s, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte
e oito cruzeiros reais).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, provenientes da Reserva para o Desenvolvimento da ZOna do
Rio Doce -RDZRD, serão destinados a atividades e projetas
nas áreas de desenvolvimento económico e social e ao apare·
lhamento do se to r de segurança públiCa do Estado do Espírito
Santo. ____ _ _
_ __
__ _ _ -~Arf.- 2'! As condições financeiras da operação sãO asseguintes:
a) valor pretendido: CR$ 500.784,528,00 (quinhentos milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos- e vinte
e oito cruzeiros reais), a preçOS de outubro-de 1993;
b) juros: 1% (um por cento) ao anO nO pefíodo carência e 3% (três por cento) ao ano durante a amortização, sobre
o saldo devedor corrigido;
c) atualização monetária: 80%- (oiteiit3 pOr cento), da
variação do IGP-M, no período compreendido entre a data
da liberação dos recursos e a da amortização de cada parcela
semestral;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados- FPE;_
e) condições de pagamento:
"""'"'"do principal: amortização cm 16 (dezesseis) parcelas_
semestrais sucessivas, com carência de 2 (dois) anos;
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--dos juros: não existe período de carência.
Art. 3o O prazo máximo para o exercício da presente
autorização é- 'de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a
partir da sua publicação.
Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação. ·
···
Sala das Comissões.12 de janeiro de 1994. -João Rocha,
Presidente - Elcio Alvares, Relator - Gerson Camata João Calmon- Eduardo Suplicy- Ronan Tito- José Fogaça
- Mário Covas - Alfonso Camargo - -Dirceu Carneiro José Eduardo - Louremberg Nunes Rocha - Meira Filho
- Magno Bacelar - Henrique Almeida.

PARECER N• 10, DE 1994
Da ComiSSão de Assuntos Económicos,-sObre o :Ofí~
cio "S" n~ 161, de 1993, do Sr. Prefeito do Município
de Encruzilhada do Sul (RS), relativo à operação de
crédito pretendido junto ao Banco do Estado do Rio
Grande do Sul - BANRISUL, no valor de CR$
30.630.934~00 (trinta milhões, seiscentos ft trinta mil,
novecentos e trinta e quatro cruzeiros reais)~ a preços
de agosto de 1993, utilizando recursos do Fundopimes.

Relator: Senador Magno Bacelar
O Sr. Prefeito do Município de Encruzilhada do Sul (RS).
encaminha para exame do Senado Federal proposta para que
seja autorizada àquela prefeitura ·a contratar operação de ~ré~
dito no valor de CR$30.630.934;()(), a preços de agosto/93,
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul- BANRISUL, utilizando recursos do Fundopimes, para investimentos
nas áreas de desenvolvimento institucional e de ínfra-estrutura
·
· ·
urbana.
''
O exame da matéria revei3 que as formalidade-s prévias
à contratação do empréstimo, definidas a nível regl,llamentador pela Resolução n? 36, de 1992, foram integralmente
atendidas. _
A operação- "de crédito pretenÇida envolverá recursos do
Fundopimes, cuja fonte primária é o Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul e que conta também com o apoio suplementar do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Ante o exposto, somos pela autorizaç~o pleiteada pelo
Ofício "S" n~ 161/93, nos termos do seguinte projeto- de reso·
lução.
1

PROJETO DE RESO'LUÇÂO N" 4, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Encruzilhada
do Sul (RS), a contratar operação de crédito no valor
de CR$30.630.934,00 (trinta milhões~ seiscentos e trinta
mil, novecentos e trinta e quatro cruzeiros reais), a
preços de agosto de 1993, junto ao -Banco do Estado
do Rio Grande do Suol- BANRISUL, utilizando recursos do Fundopimes.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Encruzilhada do
Sul (RS), autorizada, nos ternoos da Resolução n" 36 de 1992
do Senado Federal, a contrãtar operação de crédito no valor
de CR$30.630.934,00 (trinta milhões, seiscentos e trinta mil,
novecentos e trinta e quatro cruzeiros-reais); a preços de
agosto de 1993, junto-ao Banco do Estadq do Rio Grande
do Sul- BANRISUL, utilizando recursos do Fundopimes.
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Art. 2''_- -As êondíções financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
a) Valor pretendido: CR$30.630.934,00 (trinta milhões,
seiscentos e trinta niil, novecentos e trinta e quatro cruzeiros
reais), a preços de agosto de 1993;
b) Juros_: 11% a. a.;
c) Atualização Monetária: IGP~FGV
d) Garantia: ICMS e/ou FPM
e) Destinação:--mvestünen~os nas areas de deSenvolvi·
mente institucion"al e de infra-eStrutufa urbana.
Condições de Pagamento:
- do Principal: 48 parcelas mensais. iguais e sucessivas.
vencíveis no dia 20 de cadi mês, vencendo a primeira 12
meses após primeira liberação;
- dos Juros: exigíveis trhnestralmente na carênc_ia e mensãlmente na amortização.
·
Art. 3<.' A autorização concedida por esta resolução dever<l ser exercida num prazo de 270 (duzentos e setenta) dias,
contados da data de sua vigência.
Art. 49 Esta resolução entra em vigOr na data de sua
publicação.
_
_ _.
_
_
Sala das Comissões, 12 de janeiro de 1994. -João Rocha,
Presidente - Magno Bacelar, Relator - Elcio Alvares José Eduardo - Louremberg Nunes Rocha - João Calmon
- Gerson -Camata - EduardO Suplicy - Ronan Tito- Meira
Filho ~ José Fogaça - Mário Covas - Affonso Camargo
- Dirceu Carneiro.
PARECER N• II, DE 1994
Da COmis-S:lo
AsSuntos EcoDômicos, sobre o Ofí·
cio "8" n• 168, de 1993 (Of. PRESI 93/3235.4, de
7-12-93, na origem) encaminhando solicitação da Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste (PR), referente
a operação de crédito pretendida junto ao Banco_ do
Estado do Paraná S. A. BANESTADO, no valor d·e CR$
10.600.000,00, a preços de setembro/93, utilizando recursos-do Programa Estadual de Desenvolvimento Urba·
no PEDU.

ae

Relator: Senador Henrique Almei4a _
__ _
Vem a esta Comissão correspondência do Sr. Presídente
do Banco Central do Brasil, encaminhando solicitaç~o da Prefeitura Municipal de Iraceni3 do Qeste, no sentido d~ q~e
o Senado Federal autorize a contratação de uma operaçao
de crédito com o Banco do Estado do Paraná S.A BANESTADO no valor de CR$10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil ~ruzeiros rea1s), a preços de setembro/93.
Trata-se de financiamento a ser--realizado no âmbito do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano PEDU, o
qual conta com recursos do _Tesouro do Es_tado, suplementados pelo Banco Mundial, dentro de convênio firmado visando ao desenvolvimento de projetes de desenv~?lvimento in~ti
tucional e de infra-estrutura urbana, em municípios do Paraná.
São as seguintes as características da operação:
a) valor pretendido: CR$10.600.000,00 {dez milhões e
seiscentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro/93;
b) juros: 12% a:a.;
·
c) atualização monetária: reajustável pela TR.;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana, através do Programa: Estadual de Desenvol~
vimento Urbano PEDU;
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O condições de pagamento:
-do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) par~
celas mensais, com carênCia -de 12 (doze) meses~·
- dos juros: não existe período de carência~--As operaçóeada espécié estão regulamentadas pela Reso~--
lução n'' 36/92, do Senado Federal, a qual estabelece critérios
e limites de endividamento para os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios c suas autarquias.
De acordo com as exigências da Resolução, acima referida, o Processo sob exame encontra-se adequadamente ins~
truído. O Parecer do Banco Central do Brasil (Parecer DEDIP/DIARE 93/981, de 6-12-93) constatou que a operação
de crédito preteridida cncontra~se contida nos limites de endividamento da Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste PR,
não havendo qualquer óbice-, neste sentido, 'à sua execução.
Cabe, no entanto, ponderar que a gar~ntia oferecida pela
Prefeitura parcelas dO ICMS, é vedada pela_ EJ'J)enda Constitu~
cional nn 3/93. Tal Emenda introduúu o § 4"' ao art. 167 da
Carta Magna, pelo qual, somente podem ser oferecidas, como
garantia, parcelas do ICMS, FPE ou "FPM, em operações
realizadas com a União, ou para sa~dar ~ébitos _para ·com
esta.
O Senado Federal ainda nãp se prOJllinciou em ~efiflitív,o
sobre a matéria que, se aplicada rigoros_amentt:;, poderia invia~
bilizar, na prática. quaisquer operaçõeS de crédito, particular~
mente, no nível municipal.
Dado o inegável mérito da matéria, e considerando que
os aspectos formais previstos na Resolução n" 36/92, foram
atendidos, somos de parecer favorável ao- atendimento do
pleito da Prefeitura Municipal de lracema.do.Oeste, na forma
do seguinte~
" ... ~. --~-- --- , PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 5, DE- !99'4
Autoriza a Prefeitura Municipal de Iracema do
Oeste - PR, a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná - BANESTADO, no
valor de CR$10.600.000,00, a preços de setembro/93,
dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Ur~
bano- PEDU.
O Senado Fedefal resolve:
Art. 1" Ê a Prefeitura Municipal de -liacema do Oeste_
- PR~ autorizada, nos termos tla Resolução n" 36/92, do
SenadoFedCral, a cóntratar operação de crédito interrio, junto
ao Banco do Estado do Paraná - BANESTADO, no valor
de CR$10.600.000,00 (dez milhões e sciscentciS~Inil cruzeiros
reais), a preços de setembro/93.
Parágrafo único. Os recursos_advindos _da operação de
crédito ora autorizada serão destinados â execução de obra~
de infra~estrutura urbana naquela Municipalidade, no âmbito
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PE~

ou.
Art. 2" A operação de créditqdcverá ser::realizada sob
as seguinteS condiÇões:
--a) valor pretendido: CR$10.600.000,00 (dez milhões e
seiscentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro/93
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra~
estrutura urbana, através do Programa Est~dual de Desenvolvimento Uibano- PEDU;
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O condições de pagamento:
-do principal: amortização em 48 (qu~renta e oito)
pa_r:celas mensais, com carência Oe 12 (doze) meses;
- dos juros: não existe período de carência.
Art. 3\' O prazo para o exercício da presente iutorização é de 270 (duzentos e setenta) días, contados da data
de sua publicação.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala das Comissões, 12 de janeiro de 1994.- João Rocha,
Presidente - Henrique Almeida, Relator - Magno Bacelar
.;__ Gerson Camata - João ·calmon - Eduardo Suplicy Ronan Tito - Meira Filho - José Fogaça - ·Mário Covas
-- Affonso Camargo - Dirceu Carneiro - José Eduardo Elcio Alvares.
PARECER N• 12, DE l!Í94
- Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí~
cio "S" n• 180, de 1993 (Of. "PRESI - 93/3579, de
23~12~93, na origem), do Senhor Presidente em exercício
do Banco Central do Brasil, encaminhando a Senado
Federal solicitação da Prefeitura Municipal de Campina
da Lagoa - PR para contratar operação de- crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná- S. A.- BANESTA DO, no valor de CR$13.500.000,00, a preços de agosto de 1993, equivalente a C_R$18,310.1{)0,00, quando
atualizado para setembro de 1993 pela TR, utilizando
recursos do Programa E;_~tadual de Desenvolvimento Ur~
bano- PEDU.
_ Relator: Senador Henrique Almeida
O Senhor Presidente, em exercício, do Banco central
do Brasil encaminha a esta Casa, mediante a correspondência
em epígrafe, pedido de autorização, da Prefeitura Municipal
de Campina da Lagoa- PR, para realizar, junto ao Banco
do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO, operação de
c·rédito no valor de CR$13.500.000,00, a preços de agosto
de 1993, equivalente a CR$18.310.100,00 .quando atualizados
para setembro de 1Y93 pela TR.
O financiamento destina-se a obras de infni~estrutura ur~
-bana, a serem exec-utadas no bojo do Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano- PEDU. Os recursos ne_cessários
proviriam do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano
- FDU, alimentado pelo Tesouro do Estado do Paraná e,
em menor medida, pelo apoio concedido pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -BIRD._
A operação ·de crédito pretendida apresenta as seguintes
características: -·
- ~
·
- - ·
a) valor pretendido: CR$13.500~000,0Ci (treze milhões e
quüthentos mil cruzeiros reais), a preços de agosto/93, equivalente a CR$18.310.100,00 (<;lezoito milhões, trezentos e dez
mil e cem cruzeiros reais), .quando atualizado~ para serem~
bro/Y3, pela TR; ·
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra~
eStrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
O condições de pagamento:
- do principàl: amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, cõm cai-éncia de 12 (doze) meses;
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dos juros: não existe períOdo -de carência.

A matéria cncontra·se adequadamc~~e ins~ruídfl;, conforme dispõe a Resolução n~ 36/92, à exceção do Plano Plurianual

de InvestimentOs. nâo

apresentado~ _em.razâQ~de

Janeiro de 19{)4

a_ Lei Orgâ-

nica do Município prever sua elaboração no d.ecorrer do primeiro exercíCio- fín-ariCeiro ·do aiu-ar mandato.
O Parecer DED!PiDIARE-93/1051 do Banco Central do
Brasil informa que a operação não implica expansão das resei~
vas monetárias e que se enquadra nos limites previstos na
Resolução n" 36/92 do Senado Federal.
Cabe lembrar, contudo, que a Prefeitura Municipal apresenta como garantia da operação parcelas o ICMS, garantia
esta vedada pelo § 4'' do art. 167 da Constituição Fec;leral.
que limita o uso de receitas provenientes do IC~S como
_
garantia aos débitos contraídos jUii.to à União. _
Incxiste, portanto, no que diz respeito à Resolução n'1
36/92. óbice à concessão do pedido em apreço, razão pela
qual nosso parecer ê pelo acolhimento do pleito, na forma
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•' 6, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina da
Lagoa - PR a contratar operação de _c~_rédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO,
no valor de CR$13.500.000,00 (treze milhõeS_e.-quinhentos mil cruzeiros reais), destinados a obras de infra-estrutura urbana naquela municipalidade.
O ·senado Federal resolve:.
Art. 1'' É autorizada a Prefeitui'á -Municip-al de Campina da Lagoa - PR, nos termos da Resolução n·' 36/92,
a contratar operação de crédito juntO ao Banco do Estado
do Paraná S. A . - BANESTADO, no valor de
CR$13.500.000,00 (treZe rriilhOes -e- qUinhentoS mil cruzeiros
reais), a preços de agosto de 1993.",
Parágrafo único. Os. recursos referidos no caput deste
artigo provirão do Fundo Estadual de Descnvolyimento Urbano - FDU, e destinam-se à execução de obras de infra-estrutura urbana, no âmbito do programa Estadual de Desenvol~
vimento urbano- PEDU.
Art. 2" A operação de crédito ora autorizada obedecerá
às seguintes característiCas:
·
a) valor pretendido: CR$13.500.000,00 (treze milhões e
quinhentos mil cruzeiros reais), a preços de agosto/93;
b) juros: 12% a.a.:
.
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. com carência de 12 (doze) meses;
- dos juros: não existe período de caréncia.
Art. 3~ O prazo máximo para o exercício da presente
autorização é de até 270 (duzentos e setenta) dias a contar
de sua publicação.
_
_
Art. 4'-' Esta Resolução entra em Vigor na data de sua
publicação.
.
:,
.. .
Sala das Comissões, 12 de janeiro de 1994. -João Rocha,
Presidente - Henrique Almeida, Relator -- M.agnl} Bacelar
- Gerson Camata - João Calmon - Eduardo Suplicy Ronan Tito- José Fogaça- Mário Covas- Affonso Çamar~
go- Dirceu Carneiro - José Eduardo_~ Elcio Alvares Louremberg Nunes Rocha.
o

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Oficio "S" n• 181, de 1993 (Ofício PRESI-93/3580, de
23-12~93, na origem), do Senhor Presidente em exercício
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado
Federal solicitação da Prefeitura Municipal de Eugénio
- de Castro - RS, para contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
- BANRISUL, no valor de CR$8.398,288,70, a preços
de setembro de 1993, utilizando recursos do Fundopimes.
Relator: Senador Magno Bacelar
O SenhÕr Presidente em exercício d(i-Banco Central do
Brasil encaminha a esta Casa. mediante a correspondência
em epígrafe, pedido de autorização, da Prefeitura- Municipal
de Eugênio de Castro - RS~ para contratar operação de
crédito. junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul
.S. A.- BANRISUL, no valor de CR$8.3~8.288,70 (oito milhões. trezentos e noventa e oito mil c duzentos e oitenta
e oito cruzeiros reais c setenta ccntav_o_s)._a preços de s~tcmbro
de 1993. Os recursos de_corrcntes da operação serão aplicados
na execução do Programa Integrado de Melhoria Social PIMES.
A operação de crédito pretendida ohedecerá às seguintes
condições:
a) valor pretendido: CR$8.3Y8.288,7U oito milhões, trezentos e noventa c oito mil, duzentos c oitenta e oito cruzeiros
reais e setenta centavos). a preços dt! sctembro/YJ, equivalente
a CR$11.349.477,35 (onze milhões+ trezentos e quarenta c
sete cruzeiros reais e trinta e cinco centavos), a preços de
outubro/93;
b) prazo para desembolso dos recursos: 30 dias a partir
da assinatura até 210 dias da assinatura.
c) juros: 117c a.a.;
_d) atualização monetária: IGP-DJ, da Fundação Getúlio
Vargas;
e) garantia: ICMS e/ou FPM;
f) destinação dos recursos: aplicação na execução do Programa I_ntcgrado de Melhoria Social - Pimes;
A solicitação ,epçontra-se adequadamente instruída, conforme dispõe a Resolução n" 36/92, do Senado Federal, que
rege _a matéria~ - No entanto, o Parecer DEDIP/DIARE- 93/1077 informa que a efetivação da operação pretendida redundará em
infração do limite estipulado no artigo 2'' da referida Resolução, razão-pela qual conclui por considerar ''d!.!saconselbâvel"
o atendimento do pleito.
Cabe, além disso, observar, que a Prefeitura Municipal
de Eugénio de Castro apresenta como garantia da operação
parcelas do ICMS e/ou do.FPM, garantias eshis vedadas pelo
parágrafo IV do Artigo 167 da Constituição Federal, que restringe esse tipo de garantias aos débitos contiaídos_ junto à
União.
P5!_~ªm. portanto, contra o pleito da Prefeitura Municipal
de Eugênio de Castro- RS, os óbices apresentados~ _Contudo,
se a opinião majoritária nesta Comissão os -consiCkirar- ncgli~
gen.ciáveis face à .relevância da operação, nosso parecer é
favorável à solicitação eiri apreçO, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 7, DE 1994,
Autoriza a Prefeitura M~nicip~l de Eugénio de CastroMRS a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL,

Janeiro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

'n~ ~alor total de CR$8.39s •.i8s, 70 toito milhões.' trezentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e oito cruzeiros reais e setenta centavos), a preços de setembro de
1993, utilizando recursos do Fundopimes.
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~Fou. oriundos do Tesouro do Eswdu do Paraná, ãponados

pelo Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD .. _Os.. recursos do Fundo deSti·
nam-se à execução de projetes de infra~estrutUrã- urhaÕa enl municípios daquele Estado habilit~do_s para.co.J).trair qs finanO SenadO Federal resolve:
·
.
Art. 1'' É autorizada a PrefeitUfa MuniCipáfde Eugênio ciamentos.
No caso específico da Prefeitura Municipal de São Pedro
de Castro-RS. nos termos da Resolução n" 36/92, a contratar
do lvaí (PR), a operação de crédito apresenta as seguintes
operação de crédito junto ao Banco do Estado dO Rio Grande
-do Sul S.A. - BANRISUL. no valor de CR$8.398.288,70 características:
a) valor pretendido: CR$18.000.000,00 (dezoito milhões
(oito milhões e trezentos e noventa e oito mil e duzentos
de cruzeiros reais), a preços de outubro _de 1993;
e oitenta e oito cruzeiros reais e setenta centavos). a preços
b)juros:12%a.a.;
______ _
de setembro de 1993..
_
- .. . ·
··
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.;
Parágrafo único. Os recurSOs ref€:-rldos no caput deste
d) garantia: ICMS;
artigo destinar-se-ão à exeCução do Programa Integrado de
e) destinação dos recursos: realização de obras_infra-esMelhoria Social - PlMES.
trutura urbana através do Programa Estadual de Desenvol· Art. 2'·' A operação de crédito ora autorizada obedecerá
vimento Urbano- PEDU;
às seguintes características:
O condições de pagamento:
___ _
__
a) valor pretendido: CR$8.398.288,70 (oito milhões, tre- do principal: amortização erll-48 (quarenta e oito)
zentos e noventa e oito mil, duzento::, c oitenta e oito cruuiros
parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses;
reais c setenta centavos). a preços--de setembro/93;
- dos juros: não existe perí()~ de carência.
b) prazo para desembolso dos rt;eursos: 30 dias a partir
Os pleitos referentes a operaçõ~s de _crédjto jnterno e
da assinatura-até 210 dias da assinatura.
externo, dirigidos ao Senado Fcde.rsd para autorização, nos
c) juros: 11 0é a.a.;
termos do art. 52 da Constituição Federal, _estão _regul;tmend) atualização monetária: IGP-DI. da Fundação Getúlio
tados pela Resolução n'' 36/92, a qual estabelece as condições
Vargas;
e limites_de _endividamento de Estados, do Distrito Federal,
e) garantia: ICMS e/ou FPM;
O destinação dos recursos: aplicação mt eXecnção do Pro- dos ~unicípios e suas. autarquias.
A luz da citada Resolução, o pedido da Prefeitura de
grama Integrado de Melhoria Social- PIMES;
São Pedro do Ivaí (PR) encontrei-se adequadamente instruído,
Art. 3" O prazo máximo para o exercícío da presente
autorizçaão é de até 270 (duzentos e setenta)_ dias a contar dele _constando a documentação exigida. Nest~.s_en_tido,. çabe
registrar:
_
_
·-__
·de sua publicação.
= •
1) o Parecer dÚ Banco Central do Brasil (Parec;:e.r DEDIP/
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
DIARE-93/1053, de 17.12.93), emitido em cumprimento_ ao
publicação.
Sala das COmissões. 12 de janeiro de 1994. -João Rocha, disposto no art. Ó" da Resolução n'~ 36/92, manifesta-se favoraPresidente - Magno Bacelar, Relator - Gerson Camata·- - velmente quanto ao enquadramento do pleito nos limites de
endividamento permitidos à Prefeitura de São Pedro do I vai
João Calmon- E~u~_!~o Suplicy- Ronan Tito_- José Fogaça
-_PR.
- Mário Covas - Affonso Camargo - Dirceu Carneiro -- 2) a garantia oferecida-pelo-MuniCíP-io ao BANESTADO
José Eduardo - Elcio Alvares - Louremberg Nunes Rocha
(parcelas do ICMS) encontra,:,'se vedada constitucionalmente
- Meira Filho.
a partir da Emenda Constitucional no 03/93.
A referida Emenda Constitucional introduziu o § 4o ao
PACECER N• 14, DE 1994
art. 167 da Carta Magna, limitarido a Utilização dess'e tipo
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofíde garantia apenas a operações com a União, oU pa~a ~ilíquida
cio "S" n~ 182, de 1993, (Of. PRESI - 93/3587, de
ção de débitos para corri esta. AsSfm'~orestã incoi:J."stitucional
23-12-93, na origem) com solicitação da Prefeitura Mue passível de contestação a citada garantia na operação em
nicipal de São Pedro do lvaí (PR), relativa à operação
análise, uma vez que a matéria ainda não foi objeto de pronunde crédito pretendida junto ao Banco do Estado do Paraciamento oficial desta Casa.
ná S.A.- BANESTADO, no valor de
Diante do acima exposto, e destacando o evidente mérito
CR$18.000.000,00, a preços de outubro/93, utilizando
do pleito, somos de parecer favorável à autorização da operarecursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urção de crédito pretendida pela Prefeitura Municipã:l de São
bano- PEDU.
Pedro do !vai ~ PR, objeto do Ofício "S" n• 182/93, nós
termos do seguinte:
_PROJETO DE RESOLUÇÃO'N• 8, DE 1994
Relator: Senador Henrique Almeida
Vem a esta Comissão de Assuntos Económicos o OfídOAutoriza' a PrefeitUra Municipal -d~ São Pedro do
Ivaí - PR - a contratar operação de crédito interno
"S" n~ 182, de 1993, do Senhor Presidente do Banco-central
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESdo Brasil, encaminhando solicitação da Prefeitura Municipal
TADO, no valor de CR$18.000.000,00, a preços de outude São Pedro do I vai- PR, para que seja Contratada operação
bro/93, para execução de projetos de infra-estrutura
de crêdito interna com o Banco do Estado do Paraná S.A.
urbana.
- - BANESTADO, no valor de CR$18.000.000,00 (dezoito
milhões de cruzeíros reais), a preços de outUbro de 1993.
Trata-se de operação de crédito no âmbito do Programa
O Senado Federal resolve:
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, o qual conta
Art. 1\' É a Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí
com recursos do Fundo EStadual de Desenvolvimento Urbano
- PR - autorizada, nos termos da Resolução n9 36/92, do
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Senado Federal, a contratar opcra~ão de crêdito interno junto

ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO. no
valor de CR$18.00IT.OOO,OO (dezoito- milhões de cruzeiros
reais), preços de outubro/93.
-ParágrafO únicá. -Os recursos referídos no·capu-t deste
artigo destinam-se à implementação de projetes de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade, dentro do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 2" A operação de crédito ora autorizada se realizará sob as seguintes condições: .
- a) valor pretendido: CR$18.000:000.00 (dezoito milhões
de cruzeiros reais). a preços de outubro/93;
b) juros: 12% a.a.; c)"atualização monetária: reajustável pela T.R.;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O condições de pagamento:
-do principal: amortização em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais, com carêilda de 12 (doze) mese·s: ·- ··
-·dos juros; não existe período de carência.
Art. 3'' .O prazo para o exercício da presente autorização ·é de 270 (duzentos ·e setenta) dias. contados a partir
de sua publicação-.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
·· · - -_. _
..
_
Sala das Comissões. 12 de janeiroue 1994. -João Rocha.
Presidente - Henrique Almeida, Relator ~ Gerson Camata
- João Calmon - Eduardo Suplicy - Ronan Tito - José
Fogaça - Mário Covas - Affonso Camargo - Dirceu Carneiro- José Eduardo - Elcio Alvares - Louremberg Nunes
Rocha - Magno Bacelar.

a

PARECER N• 15, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o
. Ofício "S" n'183/93 (Of. PRESI-93/3.582, de 23-l:Z-93,
na origem), encaminhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura Municipal de Salgado Filbo --PR,
para contratar operação de crédito junto ao Ban~o do
Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de
CR$9.700,00 (nove milhões e setecentos mil cruzeiros
reais), a preços de setembro de 1993, utilizando recursos
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano PEDU.
Relator: Senador Élcio Alvares
Através do Ofício PRESI-9!/3.582, de 23-12-93, o Sr.
Presidente do Banco Central encaminha a esta Comissão de
Assuntos Económicos solicitação da Prefeitura Municipal de
Salgado Filho - PR, para contratar operaç~o de crédito no _
valor de CR$9.700.000?00 (nove niilhões e setecentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro de 1993,-juntoaa Banco
do Estado do Paraná S.A.- BANESTTADO.
Trata-se de operação a ser realizada no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano --PEDU, com
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o fim de realizar obras de infra-estrutura urbana no_ citado
municípiO- paranaen.~e.
Os recursos pretendidos são os veiculados pelo Fundo
Estadual de Desenvolvimento Urbano ___;:PEDU, oriundos
do Tesõuro do Estado do Paraná, e os apartados ~uple_tiva
mente pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desen· volvimento - BlRD .. ·
A operação de crédito ora analisada possui as seguintes
características:
--a) valor pretendido: CR$9.700.000,00. a preços de setembro de.1993;
bj prazo de desembolso: até 12 meses;
c) juros: 12% a.a.;
d) atualização monetária: pela TR;
e) garantia: ICMS;
O destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana do Programa Estadual de Denvolvimento Urbano;
g) condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 parcelas mensais,
com carência de 12 meses;
- dos juros: não existe período de carência.
De acordo com as disposições contidas na Resolução no;.
36, ~e 30-Q-92,_c:lo Sc:nado Federal, a operação solicitada encontra-se dentro dos limites previstos no citado normativo,
conforme evidenciado a seguir:
a) Art .. 2o;.
CR$

Despes/ de Capital orçadas para o ano
Operações realizadas no exercício
Operação sob análise
Saldo

9.782.000,00
0,00
(9.700.000,00)
82.000,00

Dispêndios com encargos e amortizações

no ano
ou 27% da Receita Líquida Real
Operações de dívidas fundadas
Operações sob análise
Saldo_

227.400,00
49.963.500,00
0,00
(9.700.000,00
40.263.500,00.

Margem de Poupança Real
e !5% da Receita Líquida Real
Maior dispêndio anual (conforme
cronograma)

19.845.200,00
21.757.500,00

Saldo

!6.6!9.200,00

('") prevalece o maior
( *'") prevalece o menor

(3.226.000,00)
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CRONOGRAHA DE DISPiNDIOS

<em CR$ m1ll

----i---------------1-----------------I-------------------'------IOperaç:Ões já
I Operaç:Ões sob
I tlisp&ndio Ar.ua1 (c)·,
Y.

AI~O

!existentes (A)

exame

<B>

<C)=CA)+(B)

I

B/A

l-------------------------------------------------------------130,7
I
97,0
227,7
74,22

19931
19941
19951
19961
199'71
19981

227,1
178,2
86,0
44,8
3,7

1.321,4
3.047,8
3.036,9
3.024,8
2.761,0

O Município, alegando dispositivos constitucioilais, conforme cOnsignado em declaração cons_tante do processado,
somente deverá elaborar seu projeto de lei do Plano Plurianual
de Investimentos no primeiro exercido financeiro do atual
mandato.
Nos termos do parecer do Banco Cehtral (às fls. 3), "a
operação não implica expansão das reservas bancárias", não

provocando, portanto, impacto monetáiíó no sistema.
A operação recebeu autorização legislativa através da
Lei Municipal n"' 3/93, e o Município apresenta as certidões
negativas de débitos com o INSS, o FGTS, PIS, Pasep e
FinsÇlcial, bem como .os demais documentos exigidos pela Resolução n' 36192, do Senado Federal (art. 5• e 6•).
Diante do exposto, e considerando que,-também, o Banco
Central não vê óbice técnico ao acolhimento do pleito (fls.
2), somos pelo acolhimento da pretensão da Prefeitura Municipal de Salgado Filho (PR), nos termos do seguinte.
·
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 9, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Salgado Filho
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta~
do do Paraná S.A. - Bafústãdo no va-lor de
CR$9.700.000,00 (nove milhões e seiecentos mil cruzeiros reais), utilizando recursos do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano~ PEDU.
O Senado Federal iesolve:
- . o.. _ __
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Salgado Filho (PR)
autorizada a contratar, nos termos da Resolução n~ 36, de
1992, do Senado Federal, operação de crédito junto a:o Banco
do Estada· do Paraná S.A. - Banestado, no'- valor de
CR$9.700.000~00 (nove milhões e setecentos mil cruZeii'Ós
reais).
.
Parágrafo único. Os. recursos referidos neste artigo, p_roveni~ntes do PrOgrama Estadual de Desenvolvimento Urbano
- PEDU. serão destinados à execução de projetas de infra-estrutura urbana.
Art. 2"' As condições finanCeira-s da operação são as
seguintes:
a) valor pretendido: CR"$9.700,000,00, a preços de setembro de 1993;
b) juros: 12% (doze poreento) ao ano;

1.548,5

3.226,0
3.122,9

i

581 '86
.710,33

3.53!,28

6.751,79
7.462,16

3.069,6

2.764,7

__ c) prazo para desembolso: até 12 (doze) meses;
d) atualização monetária: reajustável pela TR;
e) garantia: parcelas do ICMS;
destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses:
-- ~ dos jurOs: não exiSte período -de- carência.
Art. 3~ A presente autorização deverá ser exercida no
prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de
sua publicação.
A:rt. 4(> Esta ResoluçãÇ> entr.a_em vigor na data· de s4a
publicação.
Sala das Comissões, 12 de janeiro de 1994. -João_Rocha,
Presidente - Elcio Alvares, Relator - Gerson Camata . . :. .
João Calmon- Eduardo Suplicy- Rónan Tito- José Fogaça
- Mário Covas - Affonso Camargo - Dirceu Carneiro José Eduardo - Louremberg Nunes Rocha - Me ira Filho
- Magno Bacelar - Henrique Almeida.

PARECER-W rtí, OE 1994

Dã Comissão de Assuntos Económicos sobre o Ofí~

cio ''S'; n' 184 de .1993- (Óf. Presi-93!3583 de 191l3 na
origem) que encaminha solicitação da Prefeitura Municipal de Minas do Leão (RS), referente à operação de
crédito pretendida junto ao Banco do Estado do Rio
-Grande do Sul - BANRISUL, no valor de
CR$10.451.351,00 a preços de setembro/93, equivalente
a CR$7.725.717,77, quando deflacionado para agosto/93, utilizando recursos do Fundo de Desenvolvimento
ao Progr8.õi3 Integrado de' Melhoria SOcial - FUNDOPIMES.
Relator: Senador Magno Bacelar
O Presidente em exercício do Banco Central do Brasil
submete ao Senado Federal o Ofício "S" 184 de 1993 (Of.
Presi-93/3583 na origem) qu:e e-ncaminha solicitação da Pn!feitura Municipal de Minas do Leão (RS) referente à operação
de çréd'íto pret~ndida junto ao Banco do Estado do Rio Grando do Sul - BANRISUL.

n'
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À operação de crt!dito em questão apresenta as. segu_ittte:s_
características:
a) valor pretendido: CR$10.451.35 I ,00 (dez milhões, quatrocentos e cinqücnta e um mil. trezentos e cinqüenta e um
cruzeiro~ _reais). a preços de_ ~etemhro/93, equivalente a
CR$7.725.717,77 (SCte-milllõcS. setecentos e vinte e cinco
mil. setecento~ c dezcssetc cruzeiros reais c setenta c sete
centavos~.- quando dcflacionado_para agosto/93, pelo IGP/
FGV;
b) prazo para desembolso dos rec_ursos: de 30 a 150 dias
após a assinatura do contrato;
c) juros: llC:i a.a.;
d) atualização monetária: os valores liberados serão corrigidos pelo Índice Geral de Preç.o.s. da Fundação Getúlio Vargas;
e) Garantia: ICMS e/ou FPM;
O destinação dos recursos: aplicação no desenvolvimento
institucional, infra-estrutura urbana e equ_i_parnento _comunitário. bem como no projetohab1tacional/urbanização de áreas
invadidas, através do Programa Integrado de Melhoria Social
- FUNDOPIMES;
Segundo o Pare_cer Dcdip/Diare-93/062 do Banco Central
do Brasil, a operação se enquadra nos lirúítGs previstos na
Resolução n" 36/92 do Senado Federal.
O pleito da Prcfdiufa de Minas do Leão ,se. _apresenta
devidamente instituído. Foram anexados ao pedido todos os
documentos exigidos pelos artigos 5""e. 6'1_ da ResoluçãO' n"
36/92 do Senado Federal.
~~ ~
Te-ndo em -VísTã:"-a bOa fundamentação técnica do pleito
nada temos a opor à sua aprovação nóS--termos do segUinte

PROJETO DE RESOL:UÇÂO N' 10, DE 1994
Autoriza a Prdeitura Municipal de Minas do Leão
(RS)" a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no
valor de CR$10.451.351,00, a preços de setembro/93,
utilizando recursos do Fundo de Desenvolvimento ao
Programa Integrado de Melhoria Social -- FUNDOPIMES.
O senado Federal"resolve:
Art. ]" ÉaPrefeituraMunicipaldcMinasdoLcão(RS)
autorizada nos termos da Resolução n" 36 de 1992 do Senado
Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do
Rio Grande do Sul- BANRISUL.
Art. 2" A operação financeira mencionada no artigo
1'' desta Resolução apresenta as seguintes características:
a) valor pretendido: CR$ 10.451.351,00 (dez milhões, quatrocentos e cinqüenta e um hli!, trezentos ~ _cinqüenta c um
cruzeiros reais-);. a preços de setembro/93. equivalente a
CR$7.725.717,77 (sete milhões, setecentos e vinte e cinco
mil, setecentos c dczessetc cruzeiros reais _c__setenta c sete
centavos). quando deflacionado para agosto/93, pelo IGP/
FGV;
~
-- ~
b) prazo para desembolso dos recursos: de 30 a 150 dias
após a assinatura do contrato~
c) juros: 11~-f. a.a.;
d) atualização monetária: os valores liberados serão corrigidos pelo Índice Geral de PreçoS da Fund~ção _ÇJetúl~o Vargas;
e) Garantia: ICMS e/ou FPM;
f) destinação dos recursos: aplicação no desenvolvimento
institucional, infra-eStrutura Ufbana e equiPamento cõmunítário, bem como no projeto habitadonallurbani:Zação de áreas
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inv_ac;lidas, através do Programa Integrado de Melhoria Social
- FUNDOPIMES;
Art. 3\' A autorização concedida por esta Resolução deve ser exercida num prazo de 270 (duzentos e setenta) dias
contados da data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de janeiro de 1994. -João Rocha,
presidente - Magno Bacelar, Relator - Gerson Camata João Calmou -_Eduardo Suplicy- Ronan Tito- José Fogaça
- Mário Covas - Affonso Camargo - Dirceu Carneiro José Eduardo- Elcio Alvares - Louremberg Nunes Rocha
~ M eir3 Filho.
PARECER N• 17, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Oficio "S" n• 185, de 1993 (Ofício PRESI-93/3584, de
23-12-93, na origem), do Senhor Presidente em exercício
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado
Federal solicitação da Prefeitura Municipal de Constantina - RS, para contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A- BAM·
RISUL, no valor de CR$12.401.806,20, a preços de junho de 1993, utilizando recursos do FUNDOPIMES.
Relator: Senador Élcio Alvares
O Senhor Presidente em exercício do Banco Central do
Brasil encaminha a esta Casa, mediante a correspondência
em epígrafe, pedido de autorização, da .Prefeitura-Municipal·
de Constantina-RS, para contratar operação de crédito, junto
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de CR$12.401.806,20 (doze milhões, quatrocentos e um mil, oitocentos e seis ci'UZeirOs reais e vinte Centa:
vos), a preços de junho de 1993. Os recursos decorrentes
da operação serão aplicados em investimentos nas áreas dC
desenvolvimento institucional e de infra-estrUtura urbana.
A operação de crédito pretendida obedecerá às seguintes
condições:
a) valor pretendido: Cr$12.401.806,20 (doze milhões,
quatrocentos e um mil, oitocentos c .seis cruzeiros reais e
vinte centavos), a preços de junho/93;
b) juros: .11% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP- FGV;
~ d.) garantia: ICMS e/ou FPM;. ~
e) destinação dos recursos: jnvestimenios nas áreas de
desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana;
f) condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada
mês, ve·ncen'd6 a prirliéira 12 meses após a primeira liberação;
- dos juros: exigíveis trimesl:ralrilente na carêflcia e
mensalmente na amortização.
A solicitação encontra-se adequadamente instruída, conforme díspõe a Resolução n'·' 36/92, do Senado Federal, que
-rege a matéiia.
O Parecer DEDIP!DIARE- 93/1057 informa que a efetivação da operação pretendida está adstrita ao limite estipulado~ no art. 2n da referida Resolução, razão pela qual conclui
por não haver óbice ao atendimento do pleito.
-Pelo exposto e face à relevância da operação, nosso parecer é favorável à solicitação em apreço, na forma do seguinte:
~
PROJETO DE RESOLUÇÃON• 11, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Constantina~RS
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.- BANRISUL, no valor
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total de CR$12.401.806,20 (doze milhões, quatrocentos
e um mil, oitocentos e seis cruzeiros reais e vinte centa~
vos), a preços de junho de 1993, utilizando reCurso~
do FUNDOPIMES.
.....
O Senado Federai resolve:
Art. 1" É autorizada a Prefeitura Murücipal de Cons~
tantina~RS. nos termos da Resolução n" 36/92, a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de CR$12.401.806,20
(doze milhões, quatrocentos e tiilf mil, oit_ocentos e seis c:r:uzei~
ros reais e vinte centavos), a preços de junho de 1993._
Art. 2" A operação de crédito ora autorizada obedecerá
às seguintes características:
a) valor pretendido: CR$12.401.806,20 (doze milhões,
quatrocentos e um mil, oitocentos e seis cruzeiros reais e
vinte centavos), a preços de junho/93;
b) juros: 11% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pelo JGP- FGV;
d) garantia: ICMS e/ou FPM;
e) destinação dos recursos: invcstimeritos nas áreas de
desenvolvimento institucional e de infra~estrutura urbana;
f) condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 (quarenta c oito) par~
celas mensais, iguais e sucessivas, veitdVcis no dia 20 de cada
mês, vencendo a primeira 12 meses após a primeira liberação;
- dos juros: exigfveis trimestralmente na carência c men~
salmentc na amortização.
Art. 3" O prazo máximo para o exàdcio da presente
autorização é de até 270 (duzentos e setenta) dias a contar
de sua publicação.
.
Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 12 de janeiro dc.1994 ..-:-João Rocha,
Pre~identc - Elcio Alvares, Relator - Gerson Camata João Calmon- Eduardo Suplicy- Ronan Tito- José Fogaça
- Mário CoYas - Affonso Camargo - Dirceu Carneiro José Eduardo - Louremberg Nunes Rocha - Meira Filho
- Magno Bacelar - Henrique Almeida.

PARECER N• 18, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí~
cio "S" n~ 187, de 1993, (Of PR.ESI - 93/3586, de
23~12~93, na origem) com solicitação da Prefeitura Mu~
nicipal de Farol (PR), relativa à operação de crédito
pretendida junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.
- BANESTADO, no valor de CR$7.800.000,00, apreços de outubro/93, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Relator: Senador Henrique Almeida
Vem a esta Comissão de Assuntos EcÕnómíços o Ofício
"S" n" 187, de 1993, do Senhor Presidente do áànco Central
do Brasil, encaminhando solicitação da Prefeitura MUnicipal
de Farol- PR. para que _seja contratãda Operação de crédito
interna com o Banco do Estado do Paraná S.A. -BANES~
TADO, no valor de CR$7.800.000,00 (sete -mflhÓes oito·
centos mil cruzeiros reais), a preços de outubrO de 1993.
Trata~sc de operaçã-o de crédito no ârribito do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, o qual conta
com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano
-FDU, oriundos do Tesouro do Estado do Paraná, apartados
supletivamente pelo Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD. Os recursos do Fundo desti-

e

Terça~fcíra

18

12j

nam~se

à execução de projetas de infra~estrutura urhana em
municípios daquele Estado habilitados para contrair os financiamentos.
No caso específico da Prefeitura Municipal de Farol PR, a operação de crédito apresenta as seguintes caracte~
rísticas:
a) valor pretendido: CR$7.800.000,00 (sete milhões e o i·
tocentos mil cruzeiros reais), a preços de outubro/93;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela T. R.;
d) garantia: ICMS:
-e) destinação dos recursos: realização de ohras de infraestrutura urbana através_do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento:
- do principal: amortização em 4R (quarenta e oito) parcelas- mensais, com carência de 12 (doze) meses, a partir da
-primeira liberação;
- dos juros: não existe período de carência.
Os pleitos referentes a operações de crédito interno e
externo, dirigidos ao Senado Federal para autorização, nos
termos do art. 52 da Constituição Federal, estão regulamen~
tados pela Resolução n" 36/92, a- qüal estabelece as condições
e limites de endividamento de Estados. do Distrito Federal,
dos Municípios e suas autarquias.
À luz da citada Resolução, o pedido da Prefeitura de
Farol (PR) cncontra~se adequadamente instruído, dele cons~
tando a documentação exigida. Neste sentido, cabe regi~trar.
1) o Parecer do Banco Central do Brasil (Parecer DE~
DIP/DIARE-93!1054, de 17·12·93): emitido em cumprimento
ao disposto no art. 6? da Resolução n" 36/92, manifesta~se
favoravelmente quanto ao enquadramento do pleito nos limi~
tes de endividamento permitidos à Prefeitura de Farol - PR.
2) a Prefeitura Municipal de Farol (PR), alegando dispositivos constitucioríais, conforme conSignado em declaração.·
não elaborou o Plano Plurianual de Investimentos e informou
qUe--deverá fazê-lo no decorrer do primeiro exercício finan~
ceiro do atual mandato.
3) a garantia oferecida pelo Município ao BANESTADO
(parcelas do ICMS) encontra~se vedada constitucionalmente
a partir da Emenda Constitucional n" 3/9_3_.
A Referida Emenda Constitucional introduziu o § 4" ao
art. 167 da Carta Magna, limitando a utilização desse tipo
de garantia ~penas a operações com a União, ou para a liqüidação de débttos para com esta. Assim, resta inconstítucional
e passível de contestação a citada garantia na operação em
análise, uma vez que a matéria ainda não foi objeto de pronunciamento oficial desta Casa.
Diante do aciina exposto, e destacando o .evidente mérito
do pleito, somos de parecer favorável à autorização da opera~
ção de cr_édito pretendida pela Prefeitura Municipal de Farol
-PR, objeto do Ofício "S" n" 187/93, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 12, DE 1994
_ Autoriza a Prefeitura Municipal de Farol - PR
- a contratar operação dC crédito interno- junto- ao
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, _
no valor iie.CR$7:8oo.ooo,oo, a preços de outubro de
1993, para execução de projetos de infra~estrutura urba~
na.
O Senado Federal resolve:
Art. ]:' É a Prefeitura Municipal de Faroi-PR autori~
zada, nos termos da Resolução n'" 36/92, do Senado Federal.
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a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do
Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, no valor de
CR$7.~:WO.OOO.OO (sete milhões e oitocentos mil cruzeiros
reais). a preços de outubro de 1993.
Parágrafo único. Os-recursoS referidos no caput deste
artigo destinam-se à implementição de projetos de infra-estrutura urbana, naquela muniéipalidade, dentro do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 2" A operação de crédito ora autorizada se realizará sob as.seguintcs condições:
a) valor pretendido: CR$7 .800.000_,00 (sete milhões e oito_centos mil cruzeiros reais). a preços de outubro de 1993;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela T. R.;
d) garantia: !CMS;
e) destinação dos recursos: realização de obra!> de infraestrutura urbana através_ do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU:
O condições de pagamento:
_
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais .. com carê~cia_,_d~ 12 (doze) meses, a partir da
primeira lihcração;
- dos juros: não existe período de carência.
Arr. 3·: O prazo para o exercício da presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias. contados a partir
de sua puhlicaçüo.
__ _
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na d~_-ta de. sua
puhlicação.
Sala das Comissões. 12 de janeiro-de 1994.-João Rocha,
Presidente - Henrique Almeida, Relator - Magno Bacelar
- Gerson Camata - João Calmon - Eduardo Suplicy Ronan Tito- José Fogaça- Mário Covas- Affonso Camargo - Dirceu Carneiro - José- Eduardo - Élcio Alvares Louremberg Nunes Rocha.
PARECER N• 19, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n• 504, de 1993 (Mensagem n' 1-016 de 21-12-93
na origem) do Senhor Presidente da República, encaminhando ao Senado Federal proposta de contratação de
operação financeira destinada ao reescalonamento de
débitos da República da Guiné-Bissau para com a República Federativa do Brasil no valor de
US$12,364.852,43, originário de operações de crédito
à exportação realizadas ao amparo do extinto Fundo
de Financiamento às Exportações - FINEX.
Rdator: Senador Elcio Alvares.
Está em pauta a Mensagem n~ 594, de 1993, do Senhor
Presidente da República. encaminhando ao Senado Federa_l
proposta de contratação de operação financeira dest!n-ãáà ão
reescalonamento de débitos da Repúblie<( da Guiné~B"issau
para com a República Federativa do BrasiL·
Os créditos brasileiros em_ relação a Guiné-Bissau são
oriundos de financiamentos do Fundo de- Fiilanciamento à
Expórtaçáo- FINEX, que. depois de eXtinto, teve seus crédi~
tos sucedidos_pelo Programa de Financiai_tl<!_n_to ~S Exportações
- PRO EX. Os finailciamentos ~rn.- questãp se destinaram
a dois convênios. O primeiro foi celebrado em 20 de outubro
de 1979 entre o Banco do Brasil S.A. - CACEX e o Banco
Nacional de Guiné-Bissau. O Segundo convênio, datado de
2 de agosto de 1984, foi realizado entre o· Banco do Brasil
S.A.-- ..__(.'ACEX e o Ministério de Energia e Indústria da
Guiné~ Bissau.
:;: -
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Em 16 de agosto de 1988 foram celebrados, no âmbito
do Clube de Paris, contratos de reescalonam~n.to da dívida
de Guiné~Bissau entre o Banco dÕ Brasil-Cacex e o Banco
Nacional de Guiné~Bissau.
A atual proposta de negociação foi fit.ito de urOa nova
renegociação dos créditos brasileiros junto ao Governo guineense realizada por uma missão do governo brasileiro enviada àquele país entre os dias 20 e 24 de setembro de 1993.
As condições finan.ceiras da operação financeira são as seguintes:
a) Valor Nominal: US$12,364,852.43;
b) Valor Consolidado em 30-9-93: US$15,161,605.32;
c) Reescalonamento de 100% da dívida consolidada,
abrangendo principal vincendo e juros e principal vencidos
até 30-9~93, inclusivé;
d) Prazo de Maturação: 15 anos;
e) Prazo de Carência: 3,5 anos;
O Forma de Pagamento do Principal: 24 parcelas. semestrais, consecutivas e crescentes. sendo o primeiro pagamento
em 31-3-97, e o último em 30-9-;1,1108; ·
g) Taxa de_ Juros: Libor para seis meses, acrescida da
margem de !.Oe/c a.a._;
h) Fo_rma de Pagamento de Juros: em parcelas semestrais, com vencimento em 31 de março e 30 de setembro
de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 30-9-94;
i} Juros de Mora: 1o/c a.a. sobre a taxa de juros contratual;
j) Opção de Pagamento do Principal e Juros com títulos
da dívida externa brasileira. através de operações de swap,
ao par, com apropriação integral" do desconto oferecido no
mercado secundário pela República da Guiné~Bissau;
I) Prazo para exercício da Opção de swap: até 31-12-95,
prorrogável por mútuo acordo caso a República da GuinéBiSsau permaneça adimplcnte com todas as obrigações do
contrato.
O acordo deve ser analisado à luz da Resolução n" 50,
de 1993,-do Senado Federal,.que fixa normas sobre financiamento externo com recursos orçamentários da__União e determina quais as informações que devem ser enviadas a esta
Casa.
Segundo o Parecer PGFN/COF/N·• 917/93, da Procuradoria~Geral da Pazenda Nacional, "Constam· tJ.ó Acordo e no
Contrato ·de Reestru~uração cláu.sulas d~ solução arbitral de
litígios, como determinado pelo art. 11 da Resolução n'' 50
e ..-. não contêm cláusulas de natureza política, atentatórias
à soberania nacional c à ordem púhlica e nem contrárias à
Constituição ou às leis.
Sendo a Guiné-Bissau um dos países mais pobres e mais
endividados do mundo. com uma renda per capita equivalente
a menos de l/10 da brasileira, julgamo~ que est~_reescalo
namento representa unla- tentatiVa válida de adequar os de~
sem bolsos a serem efetuados pelos guü1eenses a sua real capacidade de pagamento. contri_~tl_indo assim para o saneamento
das fiilãnças públicas do país devedor. Opinamos pelo deferimento dO pedido nos iermos do seguinte:PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 13, DE 1994
Autoriza a República Federativa do Brasil a ceie~
brar acordo de reescalonamento dos créditos brasileiros
junto à República da Guiné~Bissau no valor de
US$12!364,852.43 originários de operaçõe_s de cfédito
à exportação realizadas ao amparo do extinto Fundo
-de Financiamento às Exportações - FINEX.
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O Senado Federal Resolve:
Art. 1' É a República Federativa do Brasil autorizada.
nos termos do art. 152, inciso V,- d-aLonstituição Federal.
a contratar opêração de reescalonamento dos créditos brasileiros junto à República da Guiné-Bissau.
Art. 2·' -A operação fmanceira mencionada no art. t··
apresenta as seguintes características:
a) Valor Nominal: US$12,364.852.43:
b) Valor Consolidado em 30-9-93: US$15,Ió1.606.32:
c) Reescalonamento de JOOC'k da dívida consolidada.
abrangendo principal vincendo e juros e principal vencidos
até 30-9-93, inclusive;
d) Prazo de Maturação: 15 anos;
e) Prazo de Carência: 3,5 anos~
O Forma de Pagamento do Principal: 24 parcelas semestrais, consecutivas e crescentes, sendo o primeiro pagamento
em 31-3-97, e o último em 30-9-2008:
g) Taxa de Juros: Libor para seis meses. acrescida da
margem de l,OI'Jf a.a.;
h) Forma de Pagamento de juros: em parcelas semestrais. com vencimento em 31 de março e 30 de setembro
de cada ano, sendo o primeiro pagamerito em 30-9-94~
i) juros de Mora: 1('k a. a. sobre a taxa de juros contratual;
j) Opção de Pagamento do Principal e Juros com títulos
da dívida externa brasileira. através de operações de swap,
ao par. com apropriação integral áo-aeSc~nio oferecido no
mercado secundário pela República da Guiné-Bissau;

I) Prazo para exercício da Opção de swap: até 31-12-95,
prorrogável por mútuo acordo caso_ a república da GuinéBissau permaneça adimplente com todas as obrigações do
contrato.
Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deve ser exercida num prazo de 540 (quinhentos e quarenta)
dias contados_ da data de sua publicação.

• • •'..
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Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões~ 12 de janeii-o de 1994. ~João Rocha~
Presidente - Elcio Alvares, Relator - Magno Bacelar Gerson Camata ~ Louremberg Nunes Rocha - João Calmon
- Eduardo Suplicy - Ronan Tito - Meira Filho - José
Fogaça - Mário Covas - Affonso Camargo - Dirceu Carneiro - Henrique Alme_ic_la - José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Nahor Júnior) - O Expediente
lido vai à puhlicação.
Sohrc a mesa. comunicações que serão lidas pelo Sr.
}':Secretário.
São lidas as seguintes
Of. n" ó/94 GSGCAM
Brasília. 12 de janeiro de llJ94
Senhor Presidente
Dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para comunicar o meu desligamento do PPR. e meu ingresso. desde
o último dia 9. no PMDB.
Atenciosamente.- Senador Gerson C3nlata.
Brasil ia. 13 de janeiro de 1994 ..
Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins. o
meu desligamento do PFL, }-partir de 4 de janeiro, próximo
passado.
_ Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e distinta consideração.
Senador Francisco Rollemberg.
Brasilia. 13 de janeiro de 1994.
Senhor Presidente,
ComunrCo a VOSsa Excelência. para os devidos fins, o
meu ingresso- no Partido dã Mobilização Nacional, a partir
de 4 janeiro. próximo passado.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce!Cncia os meus protestos de estima e distinta consideração.
- Senador-Francisco Rollemberg .
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, O SR.- PRESIDEN-TE (Nabo r .Júnior i- As Comunicações lidas vão à publicação.
_.
Sobre a mesa, ofício que será hdo pelo Sr. 1" Secretàrio.
lido o seguinte
Of. GL PFL n•' 10/94 Brasnia, 13 de janeiro de 1YY4.
Senhor Presidente,
_ ·
Tendo em vistã-O desligamento do ilustre Senador FRAN~
CISCO ROLLEMBERG do Partido da Frente Liberal. tenho
a honra de dirigir~me a Vossa Excdên~i_<:t para comunic~r
que S. Ex• continuará integrando, porc.essão do PFL. ~ Cqm1s~
são Mista destinada a apurar dcnúnc1as do Sr. Juse__ Carlos
Alves dos Santos a respeito da destinaçãO de re-CUrsos do
Orçamento da União.
-- ~Aproveito a opb!!Unidade para renovar a ·vo~sa Excelência piotestos-de estima e apreço.- Marco Mac•el. Líder
. do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE -(Nabor Júnior) - O Expediente
, lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 15, DE 1994
Nos termos dos arts. 216 e 238 do Regimento Interno,
formulo o seguinte a ser encaminhado ao Ministro de Estado
das Relações Ext!.!riores:
_ -_ _
1) São verídicas as informações publicadas pela Gazeta
Mercantil, de 27 de dezembro de 19CJ4. sob o título ··ftamarary
Reedita Revista para Promover Comércio ";ássinadas por MaM
ria Helena Tachimardi, conforme cópia em anexo?
2) Quais as razões que levaram o Ministério das Relações
Exteriores a suspender a publi~_ç~o de sua revista de comércio
exterior ao final da década de 60?
3) Corno pretende o Itamaraty financiar, editar. imprimir
e divulgar as revistas citadas na reportagem da Gazeta Mercantil
4) Não existe-m publicar;Oes voltadas ao comércioéxterior
editadas_ por empresas rUiciohaiÇ dignas de aproveitamento •
por parte do Itamaraty, pãra os oh jetivos de promoção comérM
cial e de in_vestimcntos?
_
5) Quantos servidores públicos -trah~lharão na p_rodução
das citadas puhlicações, illcluindo serviços de administração.
editorar;ão, traduções e industriais?
Sala das Sessões.l7 de janeiro de 1994. -Senador Jutahy
Magalhães.
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OSR. PRESIDENTE (Nahor Júnior) - 0 requerimento
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso
III. do art. :!16. do Regimento Interno.
Sohre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. l"
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' !6, DE 1994

Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do§ 1", do art. 13, do Regimento
Interno. seja considerada como licença autorizada minha ausência aos trahalhos da Casa nos dias 9, 22, 23. 27 e 30 de
dezembro de 1993; e 3, 5, 6 c 10 de janeiro de 1994.
Sala da~ Sessões. 17 de janeiro de 1994.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A votação do
requerimento lido fica adiada por falta de quorum.
Sobre a me5a, requerimento qup-;,;,erãlido pelo Sr. Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 17, DE 1994
Senhor Presidente.
Com fundifnento ciO art. 258 do ~_egiinento IiHerno. requeiro a tramitação conjunta dos Pi'Ojctos de Lei do Senado
n_»-'..1)7 e 165,,de 1Y92. uma vez que-H·atam da·Rlesma matéi:-ia
(fixação de característiCas nas emissões de mõedã. e de papelmoeda para identificação pelo$ portadores de deficiência visual).
Brast1ia. 17 de janeiro de 1994.- Ahriii-"-Gabriel, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Junior) ~:.:o requerimento
lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do
Dia, nos termos do art. 255. inciso II. letra c, n·' 8. do Regimento Interno.
Sobre a mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário.
São lidos os seguintes
OJ. 012/GLPSDB/94
Brasília. 5 de janeiro de 199_4_
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos regimentais e em substituição à designação efetuada por Voss~ Excelência, indicar os- nobres Selladores MÁRIO Co\! AS e ALMIR GABRIEL"para, representando o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB. na qualidade de Titul~r e Suplente, respectivamente, comporem a ComiSsãO especial mista
destinada a apreciar a Medida Provisória n" 405, reedição
da MP 392.
.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima
e distinta consideração. - Senador Mário Covas, Líder do
PSDB.
Brast1ia, 17 de janeiro de 1994
Senhor Presidente.
Tenho a honra de me dirigir a Vossa ExceJência para
solicitar seja designado o Deputado Fernando Carrion em
substituição ao Deputado Leomar Quintanilha, na qualidade
de..suplente deste Partido na CPI do Orçamento.
Atenciosamente,- Deputado Gerson Peres, no exercício
da Liderança.
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Of(cio n" 040194.
Brasília, 13 de_ janeiro de 1994
s-enhor Pres1dente.
Em aditamento ao Ofício n" 033, de 7 de janeiro de 1994,
tenho a honm de indicar a Vossa Excelência, _P.elo Partido
Progressista Reformador - PPR. a Deputada CÉLIA MENDES, cm substituição ao Deputado DJENAL GONÇALVES.
e o Deputado JOÃO RODOLFO, em substituição à Deputada CE LIA MENDES para integrarem como titular e suplente~ respectivamente, a Comissão Mista destinada a apreciar
a Medida PrOvisória n" 408, de 7 de janeiro de 1994, que
"altera dispositivos das Leis n'.., 8.212 e 8.213. de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências".
Assim, o PPR será representado na referida Comissão
pela Deputada CÉLIA MENDES c e. pelo Deputado JOÃO
RODOLFO,
Atenciosamente, Deputado José Luiz Maia, Líder do
PPR.
.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Serão feitas as
solicitadas.
A Presidência comunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, em sua reunião do dia 12 do corrente, os Requerimentos de Informações n• 1.434, 1.442 a 1.444, de 1993,
e 1, de 1994, dos Senadores Gilberto Miranda, Josaphat Marinho e Espcridiã<;> ~~in, a?s Miníst.ros qu.e menciOnam. -0 SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - A Presidência
recebeu do Governo do Estado de São Paulo o Ofício n~'
s/25, de 1994 (n" 2/94, na origem), solidtando, nos termos
da Resolução n'' 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
para contratar operação de crédito, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de_ Assuntos Económicos, onde aguardará a complementação dos documentos
necessários à sua instrução.
sub~tituições

O SR. PIÜ:SIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência
recebeu do Governo do Estado da Paraíba os Ofícios n(l' S/26
e S/27, de 1994 (n• 10 e 11/94, na origem), solicitando, nos
termos da Resolução n~ 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para que possa realizar operações de crédito com o
BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento Económico
e Social, e com a EMBRATUR - Empresa Brasileira de
Turismo. para os fins que especifica.
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Económicos, onde aguardarão a complementação dos documentos necessários à sua instrução.
O SR. PRESIDENTE (NabÓr Júnior}- A Presidência
recebeu a Mensagem n9 36, de 1994 (n\' 33/94, na origem),
de 13 do corrente. pela qual o Senhor Presidente da ~epúb!~c~,
nos termos do art. 52, iilciso V, da ConStituiÇão;-solicita seja
autorizada a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da União, no valor equivalente a até trezentos e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, de principal,
entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco Interamericano
de Oesenvolviffiento- BID. destin_4da ao financiamento parcial do Programa de Saneamento--Básico da Bacia da Baía
da Guanabara.
A matéria será despachada à Comissão de Assufltos Econd:micos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência~
recebeu, da Prefeitura Municipal de Sinop (MT), o Ofício
n" 5. de 1994, solicitando a retificação do Ofício n' S/88, de
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1993 (n~ 342/93, na origem), que trata de autorização para
contratar operação de crédito, para os fins que especifica. A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos, onde continuará aguardando a complementação da:~
documentos necessários à sua· instrução-. · · ·
-

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) de oradores.

Passa-se à lista

Janeiro de 1994

desenvolvimento CTJltural, educacional e científiCo da Bahia
·
e do Brasil.
Lamentei profundamente. Sr. Presidente. não ter comparecido à missa que foi celebrada no dia 5 de janeiro pelo
Cardeal D. Lucas Moreira Neves, na Capela do Convento
de Santa Tereza, como parte da abertura da programação
comemorativa_do Çeotenário de Nascimento do Professor Edgar Santos, à qual compareceram, além de vári3S autoridades,
antigos colaboradores. ex-alunos, amigos,_ intelectuais e políti~os, que se juntaram aos seus familiares, entre os quais o
ilustre Professor Roberto Santos. seu filho. que também foi
Relator da Universidade Federal da Bahia, Ministro de Estado
e Governador.

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL:SE. Pronuncia o
seguinte çiiscurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Bahia
comemora, durante este mês de janeiro de 1994, o centenário
de nascimento de um dos seus filhos mais ilustres deste século,
um dos homens que mais contribuiu para o desenvolvirllento
Não fui a essa celebração, Sr. Presidente. como seria
da educac;ão· e da cultura, não somente daquele Estado do
do meu desejo. porque encontrava-me no exterior, pois, -ãlém
Nordeste, mas, também, da educação e da cultura nacionais,
de amigo, admirador e ex-aluno desse irisign-e Mestre, ele
pela dimensão de sua obra, cujos benefícios se transmitiram
foi uma inspiração e um exemplo em minha vida, meu conseao País, e pelos cargos em nível federal que exerceu, onde
lheiro e protetor. no meu tempo de universidade. como se
deixou as marcas indeléveis da sua prodigiosa inteligência,
fosse o meu segundo pai.
criatividade e visão de futuro.
Dele jamais me afastei e, desde então, tornei-me seu
Nascido no Distrito da Sé. no secular Pelourinho, a 5
amigo próximo. desfrutando da intimidade e convivência da
de janeiro de 1894, formado em Medicina em 1917, dout9rado
sua casa, de seus projetes. cujas realizações acompanhei com
pela Universidade de Coimbra, insigne médico. tinha na Mediadmiração e entusiasmo.
cina e no magistéiiO- ·o ideal de:_ sua vida; um dos maiores
N~ longa program;1.ção çomemorativa, em que serão leme mais queridos nomes da cultura baiana, Ch-Cgand_oa_exercer
o ca:rgo de Miriistro da Educação no Governo de Qetúlio - brados_ e reverenciados ,t!le e s_ua obra imortal. a sua figura
humana e sábia, a sua vida e o seu.exemplo, a Bahia, maiS
Vargas e, posteriormente, membro e Presidente do Conselho
uma vez, faz justiça esse se_u filho exr~aordinário e div_ulga.
Federal de Educação. A slia obra imortal foi a fundação da
para todo o País, a importância do que realizou em benefício
Universidade Federal da Bahia, da qual foi o primeiro Reitor,
de sua Pátria, no campo da educação, da cultura, da Medicina
ocupando esse cargo por quinze anos, durante os quais acrese das demais ciências.
centou às obras de sua vida extensa lista de realizações importantíssimas para o desenvolvimento do ensino, da educação,
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex1 me concede um aparte.
das ciências, da cultura na Bahia. no Nordeste _e no Brasil.
Senador L?urival ~aptista?
_ =_
_
_
_
De sua imensa obra, há que se ressaltar as seguintes:
O
SR.
LOURIV
AL
BAPTISTA
-Com
prazer,
eminente
Sendo catedrático, por concurso, de _::J?att?logia Clínica··,
Senador Nelson Carneiro.
em 1922; depois, de ··clínica Cirúrgica~'. em 1934; especiaO Sr. Nelson Carneiro - Quero felicitá-lo por reviver,
lizado nas Universidades de Paris, Lyon e Berlim; foi Diretor
nesta Casa,-- para o nosso conhecimento e do País - a
do Departamento de Assistência Social do Estado; Diretor
trajetória brilhante _de Edgar Santos a serviço da Bahia, da
do Pronto-Socorro. construindo o mais completo hospital de
cultura e da ciência médica. V. Ex~- como antigo discípulo,
sua época, Diretor dã Faculdade de MecHcina da Bahia e
amigo, admirador constante, afeiçoado de Edgar S~ntos -:fundador da Universidade Federal da Bahia, sendo o seu reitor
resgata uma vida, com a memória daquele ilustre baiano que
por cinco mandatos sucessivos.
tanto serviu à Bahia e deixou, para continuar a sua obra,
Ainda fazem parte da constelaç-ão ·dos seus feitos as se-:
seu ilustre filho, o Dr. Roberto Santos. Parabéns a V. EX"'
guintes realizaçc5es: o Hospital das Clínicas, a Escola de EnferQuero rejubilar-me com a sua atitude neste momento.
magem, a Escola de Belas Artes; a federalização da universidade; o Palácio da Reitoria; o campus universitário; a FaculO SR. LOURIV1-L BAfTIST.~ .,..- Qrato a
Ex••. pelo
dade de Odontologia; a Faculdade de Direito; a Faculdade
seu aparte, que enriquece o meu pronunciamento.
de Ciências Económicas; a Escola Politécnica; os Seminários
Eminente Senador Nels()n Carneiro, V._ E~''. baiano que
Livres de Música; a Escola de Teá.Iiõ; a Escola da _Dança;
é, conheceu Edgar Santos; tem cqn~~cimentQ_do que ele realio Instituto de Cultura Hispânicà; o ]nstitut.9_ Franc_o-Brasileiro
zou e o que feZ pela cultuiã. -os carg<?s que exerceu, exerceu-os
(Casa da França); o Instituto de Estudos Norte-Americanos·;
com dignidade, lembrando-se_ sempre da Bahia.
o Instituto de Orientação Vocacional; o Instituto de Cultura
Portuguesa; o Centro de Estudos Afro-Orientais; o LaboraO Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um aparte,
tório de Fonética Experimentai; o Laboratório de GeomoSenador Lourival Baptista?
fologia e Estudos Regionais; a Escola de Geologia; a Escola
O SR. LOURJVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente
de Biblioteconomia; o L_Çongressç _de Língua no Teatro;-o
Senador Jutahy Magalhães.
IV Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros; ~
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Lourival Baptista,
Restauração do Convento Santa TerCza; a Instalação do MuV. Ex\ hoje, traz a e-ste Plenário um pronunciamentO de
seu de Arte Sacra; a Faculdade de Arquitetura; a Escola
1]-omenagem a uma das maiores figuras que tivemos.na nossa
de Administração; o Instituto -de Química. Físícã e MatemáBahia; que aprendi a admirar, a respeitar através de meu
tica; a Escola de Balé; a Orquestra SinfôniCa e muitos outros
pai, que nunca se cansou de - lá na nossa casa, no meio
projetos-e-:t·ealizações de grande importânCia.A obra do Professor Edgar Santos se .confunde com -a . da famHia- dizer que Edgar Santos era o exemplo de administrador que poderíamos ter em qualquer setor da vida pública.
própria história contemponfhea dos avanços ocorridos no

a

v.
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Foi um homem realizador. batalhador; construiu ·aquela Universidade Federal da Bahia; ligado à Faculdade de Medicina.

e depois se transformou no pritneiro e grariôe reitor daquela
Universidade, pelo seu trabalho e dedicação. Todavia, para

Terçacfeira 18 !31

.. A Universidade de Edgard Santos", autoria de Thales
de Azevedo, edição de 14-1-94, idem.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

isso, contou com alguns amigo$. e entre eles V. Ex• e o-ex-Se-

nador Ruy Santos. Ele e V~ Ex• ajudaram-no, como o meu
pai também o fez na Câmara Federal. Porém, ajudaram-no
com uma d<.!dicação especial, reconhecida não apenas por ele,
mas por todos aqueles mestres da Universidade da Bahia,
que reconhecem também o esforço _que V. Ex'-' fez para conse-

guir ajudar Edgard Santas a criar aquela obra magnífica no
nosso Estado. _Estou aguardando, inclusive, o recebimento
do livro que foi publicado por seu filho, o ex-Governador
da Bahia Roberto Santos, figura de dedicação_ao Magistér.io,
e também um grande cientista que honrou o nome de seu
pai. Entre as homenagens que estão sendo prestadas n_~ Bahia
pt:lo centenário de Edgard Santçs. inclui-se _a_ publicação da
sua biografia, sobre a qual espero, com _certo yaga"r,_ faz~r
também um pronunciamento, com o objetivo de preStàr a
minha homenagem ao nosso magnífico_ Reit9r E:dgard Santos.
Parabenizo V._Ex•, que dá mais uma demonstração de fidelidade àquele amigo de quem foí companheiro até o final da
sua vida.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Oaparte-de V. Ex·.
eminente Senador Jutahy Magalhães, comuve-me, com suas
palavras relembrando Edgard Santos, grande amigo do seu
pai, o então· Governador Juracy ?\1_~g_aJhães~
Sei do que seu pai _rez por Edgard Santos, do muito que
o ajudou, apoiando-lhe em tudo; laços de amizade que fizeram
com que Edgard Santos realizasse tão grande obra _à frente
da Faculdade de Medicina da Bahia, como se_u__ diretor e,
depois. como Reitor da Universidade Federal da Bahia. As
obras lá estão, e Edgard Santos continua. E eu, aluno que
fui daquela Faculdade, também a ela sou ligado, pois sou
um daqueles que tem um diploma, conferido pela lJniversidade Federal da Bahia, como membro emérito.
_
Assim, eminente Senador Jutahy Magalhães. as palavras
de v. Gx~ enriquecem por demais este meu p"ro~__!Jncia~ento.
V. Ex~ falou justamente sobre coisas a que:iqui não me refe~i;
todavia, sei da amizade que ligava o seu querido pai, o ex-Govefnador Juracy Magalhães. e o meu prezadíssimo amigo Edgard Santos e da ajuda que lhe deu nos cargos- que ·exerceu:
Muito grato a V. Ex\ eniihente Senador Jutahy Magalhães.
Desta tribuna, Sr. Presidente. quero fazer este registro
e expressar as minhas saud3des, associando-me às homenagens que estão sendo prestadas à memória do Professor Edgard Santos, aplaudindo todas as iniciativaS que viSem a comemorar o Centenário desse inSigne baiano e grande brasileiro.
Finalizando. envio meu ·abraço fraterno e solidáriO aos
familiares do saudoso Professor, na pe-ss·oa do seu fi!ho, me~
dUeto amigo Professor Roberto Santos, e peço a transcrição,
com o meu pronunciamento, dos seguintes artigos publicados
_ . ._
pela imprensa da Bahia sobre esse even.to:
_
.. Centenário de um Mestre", autona de Simone Ribe1ro,
edição de 5-1-94, do jornal A Tarde;
"Edgard Santos que Conheci", autoria de António Carlos
Magalhães, edição de 7-1-94, idem;_
.
_ _
"Edgard Santos, dificuldades e incompreensões", autona
de Pedro Moacir Maia, edição de 8-1-94, idem;
_ _~
''Missa nos 100 anos do primeiro Reitõr''. ediÇão de
9-1-94, idem;
~~
"O-Reitor Magnífico", -autoria de AÍlió-nlO Celestirio,
edição de 11-1-94, idem;
0

_

•

EDGARD SANTOS
O CENTENÁRIO DE UM MESTRE
O ano de 1994 marca o centenário de nascimenro
do fundador da UFBA, Edgard Santos. Na entrevista
aba:ixo, o professor Roberto Santos dá um testemunho
Sobre o papel exercido por seu pai no desenvolvimento
cultural da Bahia.
Simone Ribeiro
Em 1946, a Bahia dava um passo em direção ao futuro.
O mesmo homem que finalizava a construçáo do Hospital
das Clínicas voltava os olhos para mais uma obra revolucionária: a Universidade Federal da Bahia. Durante 15 anos
como rei ror da UFBA. o ex-diretor da Faculdade de Medicina
da Bahia, Ministro da Educação no governo Vargas e preSidente do Conselho Federal de Edttcação, Edgard Santos, erltuettprêdios, promoveu a Bahia e~"principalmente. fincou
bases para o surgimento de um esptltto"·universitário. .
~ Nascido no dia 8 de ja~eiro de 1894, o fundador da UFBA
possuíã um~ grande v_irtude: sua (armação profiSsiOnal não
se limitava à Medidoa. Sintonizado com o mundo, soube
n-omear mestres capazes de despertar a vocação do pqvo baia~
no para a arte. Foi assim que para a primeira escola de dança
de nível superior do País. para os seminários de música que mais- tarde dariam origem à Escola de .Música - e para
a Escola de Teatro trouxe, respectivamente, pessoas como
a polone~a_ Yanka_ Rudzka, o maestro Hans Koellreutter e
o professor Martim Gonçalves. Sobre iSsa época, gente como
o cantor e compositor ba~ano Ca_etano Veloso fala com entusiasmo. A UFBA ganhou urna projeçã9 internacional jamais
vista. Em 1959. realizou-se_em Salvador o IV Colóquio LusoBrasileiro, re4njndo figuras expressivas de diferentes partes
do mundo e dos centros c:Je cultUra mais importantes do BrasiL
Em 1961. Edgard Santos. empolgado com o~ projeto de
formação da Universidade de Brasi1ia. voltada para os setores
básicos do conhecimento, pensou em imprimir à UFBA algumas reformas. For decisão do então Presidente da Repúblíca,
Jànio Quadros_, aquele que seria_seu últirnq mandato foi interrompido. Conseqüência ou não do abalo, falecia um_ ano depois. Hoje, a partir das 20 horas, fio Museu de Arte Sacra~
mais uma das importantes criações de Edgard Santos, a UFBA
abre o- programa comemorativo do centenário de seu fundador. Nesta entrevista, o ex-governador do estado, médicc_~
reitor da UFBA entre 1967 e 1971, o professor Roberto Santos
dá um testemunho valioso sobre a contribuição de seu plii
para o desenvolvimento cultural da Bahia.
- Indícios históricos mostram que a Universidade da Bahia nasceu junto com o descobrimento do Brasil. Com qlie
forças o senhOr acredita ter contado seu pai para criá-la, em
1946?
Roberto Santos-:- Realment~e. Ainda no século XVI aqUi
exiStia Um C-6Ugío de jesuítas que oferecia cursos de doutorado, cujo progr_ama era compatível ao da Universidade de
Coimbra. Os baianos pretenderam o reconhecimento des_ses
curso~ _como de nível universitário, mas a Metrópole não esti~
mulou a aspiração. No começo do século passado. o prínci-pe
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regente criou uma Ac.adc_mia_ Militar MédiCo-Cin.irgicu. a primeira instiruição de nível superior no BrasiL precursora da
atual Faculdade de Medicina da UFBA. Anos depois. foram
criadas escolas qe formação profissional que não se juntavam
em universidade. Em pouco tempo. passaram a desempenhar
um papel importante na sociedade. adquiriram prestígio, desestimulando de algum modo certas pretensões para a implantação de uma un}Vet'sidade. Somente na década de 30 começaram a funcionar as primeiras universid<1.d~s no Brasil. Em
1~45, o Pais t~::ve um grande avanço político. Em 46. foi eleito
o presidente Eurico Outra. que chamou para Ministro da
Educação o Professor Ernesto de Souza Campos, um defensor
da criação de novas universidades no Brasjl. _Professor da
Faculdade de Medicina de S_ão Paulo. havia visitado a Sabia
várias vezes a convite de meu pai, que levou a ele a aspiração
dos baianos de que aqui existisse uma universidade. No dia
1 de julho de IY46, ~la foi instalada pela aglutinação de es.colas
de nível superior que já existiam nàcidade.
- A criação da Universidade foi o grande sonho de Edgard
Santos'!
RS- Foi. A Faculdade de Medicina era a mais desracada
das que cxis_tiam aqui e ele sonhava que ela lid~rasse o movimento de constitui~·ão de_ uma universidade, que ultrapassasse
os objetivóS- mais imediatos_ das escola~ existentes, concenM
tradas na formaç-ão de profissionais das respectivas carreiras,
maS,CQl que nã:o_ h~)yi,q, um programa .c;lJJ!!-!-r~J. [t~t§·..':l:J!'l..P.!9.·
- A sensibilidade que ele demonstra_va pela arte vem de
quando?
RS- Já vinha de longa data. Sua formação profissional
nunca foi limitUda á especialidade que escolheu. Ele tinha
um enonne empenho de estar constantemente ilnportando
livrós. recebendo pessoas, em contato com infõrriiaçôeS crue
pudessem alargar seus horizontes. Era_ uma_ pessOa bem informada em assuntos de arte. Essa capaCídade que ele mostrou
mais tarde de liderar um movimento cultural tem suas raízes.
Além de revistas rnédi_cas. ele recebia revista_s de informação
geral. dentre elas uma francesa. chamada Illustration que,
quinzenalmente ou mensalmente trazia .um encarte. quase
sempre sobre peças de teatro. Nos fins de semana, ele lia
aquele encarte de ponta a ponta. Ele também se relacionava
muito com embaixadas e representações estrangeiras no Brasil.
- Dentro do conjunto das escolas de arte havia alguma
pela qual Edgard Santos demonstrava predileção?

RS - Ele frcqüerltava ·os ensaios de ·rodas elªs c.om o
mesmo interesse. Fora da área das artes. ele teve um empenho
mais especial pela Unidade de Enfermagem. Quando ele assumiu a reitoria- não havia escolas de enfermagem. Existiam
pessoas que ou eram "importadas"-ou, pelo convívio eni. ambientes médicos e cirúrgicoS, tlnham desenvolvido alguma_técnica. Da forma como ele idea_Iizou o Hospital das Clínicas,
a enfermagem era indispens~Vel.
- É possível definir a filosofia do eltuc~dor Edgard Santos?
RS-- Ele tinha uma grande preocupação porque existiam
oportunidades_ para os estudantes que demonstravam capacidade mas não tinham condições de se manter. _Um _aspecto
importante da atuação dele.Joi o Serviçq de Assistência ao
Estudante. Ele criou a Residênci;t do Univ~rsltário, da Universitá~a. o- Restaurante Universitário e o SerViço Méc:Jico

Janeiro de 1994_

da Universidade. Você dirá que isso não é uma filosofia de
educaçào. mas é uma sensíhilidade para a nossa realidade.
Ele era uma pessoa de enfrentar os prohlemas _com medidas
práticas. muito mais do que com elucubrações de ordem intelectual.
- Como o senhor analisa a questão das verbas para a
UFBA no período em_ que Edgard. Santos esteve à frente da
instituição, no seu·período e no momento atual?
RS -- Na é-poca de meu pai. os recursos vinham para
cá predominantemente_ em Junção de um grande esforço que
ele fazia. Ele se relacionava muito hem. era próximo a Presidentes da Rcpúhlica. Ministros da Educação, de ordem que
conseguia trazer muitos recursos. No meu tempo as verhas
eram _relativamt:ntc !>Uficieotcs, mas já havia u~a nova--fast!'.
No tempo de meu pai. o corpo discente era reduzido e o
curso de segundo grau de elite. A Lei de DiretrizeS-e Bases
pt::lmitiu uma expansão desse curso. Surgiram nas port<i.s do
vestibular levas maiores de alunos. Foi pieCíso" ·expandir ó
número de vagas e de cursos. Tínhamos b<ll!ta11tc dinheiro.
mas menos dinheiro. relativamente. para ativTdades culturais.
Agora, é um problema terrível. O dinheiro que existe é ahsorM
vido para o pagamento de pessoal.

- Quais as aspiraçõeS QUe Edgard Santos possuía aO assumir o Ministério da Educação no governo Vargas?
RS ...:..:·tle estew co·mo -Minist'rO por p·ouêo' tempo, num
período agitado da vida nacional. No seu _discurso de posse.
a ênfase maior é na necessidade de _ estender os benefícios
da educação a uma grande faixa da população hrasileira.
..;;.. Edgard Santos deixou alguma aspiração que não pÓde
realizar, ao morrer em 1962?
RS - !Sim. l;m 61, d~_ j_á __tinha I5 anos de r_ç_itoria e
o Presidente Jânio Quadfos não era sirripático à permanência
dos reitores que estavam há muito tempo no çargo. Por decisão
d(.) _Cpns_c_ll)o lj~i~~r.sjtár:io seu ~ome .foi_ o priJDeir_q__c;Ja lista ..
mas Jânio nomeou outro. Esse mandato cortado seria-o último. Meu_ pai estava com 67 anos e com mais três anos se
aposentava. Para o final de gestão~ ele havia preparado um
pr()grama na linha da Universidade de Brasnia, idealizada
por Darcy Ribeiro e___Anísio Teixeira,_ Enquarito as 6utr3s
univen;idades da época começavam pela aglutinação das esco;
las existentes. Bras!lia investia inicialmente nas ciências básicas_: Matemática. Física. Química etc, deixando para depois
Direito. Engenharia e_ tudo o mais. O atraso na críaçáo de
universidades no. Bra~l ~esultou que o País só tardiamente
começasse a _c_uidar dos se tores básicos. O Br3.Sir tinh3.- Dons
médicos, bons engenheiros _práticos, mas não tinha pesquisa
na _área tecnológica. _Atéh_oje o País não tem-nenhum Prêmio
Nobd. A idéia de- B-ra~iiliã era Começar algo novo. Meu pai
se empolgou e passou a idealizar como aplicar isso a urna
universidade já fo-rmada_e criou o Instituto de FíSica. o Insti~uto d_ç _Matemática,_ que funcionavam-~ naquele momento,
à margem do restante.
- A não-permanência na UFBA o abalou?
RS- Sím. Ele não se reconduziu, não tinha outra ati vidade. A vida dele era_ aquilo. Não tinha nem aonde ir a um
escritório ... Passou a ficar e-m casa até __ que, alguns mese-s
depois, foi aprovada a Lei de DfrettiZes e Bases. em 61, que
criou o -conselho Federal de Educação. Ele fOi COnVídado
para ser conselheiro e logo depois éSC~lh~dÕ p_~ra pfesfdente:
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Edgard Santos deixou poucos escritos a respeito de

suas obras, de sua experiência como administrador e homem
de universidade. Por quê?

RS - Ele fez muitos discursos, abriu e fechou evento~
e congressos,_ mas não se preocupava em guardar e catalogar
esse material. Quando deixou a reitoriã. ·ae-JQrma In~sperada.
vários amigos dele. assim como eu insistífuóS·para que escrevesse um. depoimento sobre a experiência extraordináriã-quc
teve, mas ele resistiu. Ele olhava muito para a frente. queria

fazer mais. não se preocupava tanto em r"êgistrar, ·comentar
e criticar 6 que havia passado.
- Com tanto zelo por suaS CriaçÕCs~ ~companhamento
,pessoal em muitas delas,_ sobrava tempo na vida de Edgard
SantoS para o convívio em família?
RS -Sobrava. Tínhamos_ uma vida em família intensa.
Para lhe dar um exemplo. meu pai era muito ligado ao pai
dele. Morávamos na Barra e meu pai trabalhava no Terreiro..
na Faculdade de Medicina e no Hospital Santa Izabel. Para
chegar ao·Jocai de trabalho. ele passava pela Avenida S.ete,
no trecho das Mercês. onde morava meu avõ. Ele fazia isso
de manhã, na ida e na volta, pois, almoçava em casa. De
t~rde, era o mesmo trajeto._Ne.Ssas quãtr6 vezes, ele parava
na casa de meu avô.
PROGRAM:AÇÁó ..
Ao longo de 1994, a Universidade Federal da Sabia vai
promover u·ma série de homenagens a seu fundador, Edgard
Santos. A solenidade de abertura do programa comemorativo
será realizada hoje, às 20 horas. no__ MY.Se!J de Art~ Sacra,
.Ig_reja e COnvento de Santa Tereza: Do programa ~_nstam
os seguintes eventos;
-~------Concerto da Orquestra Sinfônica da UFBA e do Ma~
drigal. Sob a regência do maestro Erick Vasconcelo:;, será
executada a "Missa da Coroação", de Mozart.
-_Inauguração da exposição "EdSa~d. Sa~tos Viçla e
Obra", organizada pelo diretôr da Escola de Belas Artes.
Juarez Paraíso.
-Lançamento de uma biografia sobre ~diard Santos.
Vidas Paralelas, escrita por Roberto Santos.
-Apresentação do projeto e da maquete do Espaço Cultural Edgard Santos, que está sendo construído pela UFBA
no Campus de Ondina, c dos estatutos da Fundação Cultural
Edgard Santos.
_
___
O pró-rcitó_f_âe- extensão da UFBA, Armindo Biâo, lembra que o CentenáriO Vai engiobar--iaiTI~éiD~a -COn(~l'énda.
Baiana dos Projetes EstnltéglcoS Altcfriãti\,;o-5 Pára o Brasil.
evento que ocorrerá no período de 18 a 21 de janeiro- noSalão Nobre da Reitoria.
·
o
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da vida. fazendo~o pensar mais em si próprio- do que nas
promessas da eternidade.
Sabia que trazia consigo uma obra c um de.stino e os
dedicou à Bahia. a que se consagrou inteiramente, transformando o ensino superior em nossa terra em algo moderno
e digno, exemplo para o Brasil que então procurava sua verdadeira identidade no torvelinho das contradições ideológicas.
Visionário e precursor, sua importância transCende os
limites cronológicos de sua época. Adiantou-se muito em relação aos seus contemporâneos e, ainda hoje, seus rasgos de
modernidade nos deixam surpreendidos. Quebrando cadeias
do obscurantismo. enamorado da vida, espírito fértil em planos e projetes, com uma compreensão intuitiva da sua força
e do seu ideal, realista quanto âs fraquezas dos horr:cns, tinha
uma vontade de ferro e flexível paciência para atrair e convencer adversários obstinados. Não "lavrava nas águas do mar··
e, pragmático e vitorioso, corn ele vimos surgir na Bahia a
imagem do reitor moderno.
Criar foi o grande romance de sua vida. desse homem
que sem ser o mais dotado intelectualmente da sua geração
foi o sábio construtor da nova realidade cultural da Bahia
e incentivador das coisas do espírito e da inteligência em nossa
terra. Sua figura histórica cresce com a passagem dos anos
e é preciso reconhecer e ressaltar que. à semelhança do pobrezinho de Assis. "não lhe interessava a fraqueza dos homens
mas a sua força, não lhe interessava a lealdade de vida mas
a sua beleza".
Só os principiantes sent futuro ou- os velhos falhados.
sombrios provincianos. retrógrados e mentalmente padronizados poderão contestar a influência decisiva de Edgard Santos- na ni.ode"rnizaçáo do ensino superior na Bahia, na ampliação dós seus horizontes, na melhoria da sua qualidade, na
criação de novos padrões universitários e de tantos e variados
organismos de instrução superior. que contrastavam com o
márasmo e .a rotina ancestral que tornavam as nossas Faculdades relíquias mutiladas de um orgulhoso tempo incrustado
nas sombras de um remoto passado.
Médico, diplomado em 1917, catedrático. por concurso.
de "Patologia Cirúrgica", em 1922, depois de "Clínica CirU.rgica", em 1934, especializado nas Universidades de Paris,
Lion e Berlim, diretor do Departamento de Assistência Social.
diretor do Pronto-Socorro, em cuja gestão construiu, no gênero, o mais completo hospital do Brasil àquela época. direror
da_Faculdade de Medicina em 1936, tornou-se responsável
po_r uma série de construções e re'ªJizações que se sucediam
e s_e muljiplicavam, com tal rapidez, que em pouco tempo
se transformou a fisionomia do nosso Estado, colocando-o
científica e culturalmente na vanguarda da inteligência nacioM
nal.

Jamais-~ no Brasil, alguém fez tanto por seu Estado, e
em tão pouco térupo, nesses aspectos, q·uanto Edgard Santos.
·qUe-parecia guiado, milagrosamente, pela mão de Deus. AsEDGARD SANTOS QUE CONHECI
sim. corno que brotaram. pela força telúrica da natureza, o
Antônio CarlOs Mãgalhães
HospítãrdaS Clínicas, a Universidade_ da Bahia, de que foi
Quando. em 1894, nascia no Distrito da Sé, mais prfêdsão seu primeiro Reitor e no cargQ permaneceu cinco gestões
sucessivas, a ESCOla de Enfermagem, a Escola <je Belas Arte_s,
mente no Pelourinho. Edgard Rego Sa_n~o~. surgia para a
Bahia um portador do futuro e uma personalidade que figura- a federalização da UniVersidade, quando deixou de ser um
ria nas melhores páginas da onomástica nacional. Com sua_ simples conglomerado, o Palácio da Reitoria, o campos universitário, a FaCuldade de Odontol~gia, a faculdad_e de Direifigura renasceritist<i, criado-r- e ~~no_y?_~_<?X _d_r:_:_)dé~as, fatos e
to, a Fa(;uldade de CiênciaS Económicas, a Escola Politécnica.
costumes, não estaria mal situado nas cortes florentinas, onde
se plasmou o sentido estético da vida mode~!_la e s~ D_19ldou os Seminários Livres de Música, a Escola de Teatro, a Escola
a mentalidade humanista que rompeu as· velhas estrutura~ de Dança, o Jnstituto de Cultura Hispànica,o Instituto FrancoBrasileiro (Casa' da França), o Instituto de Estudos Norte-Amedievais e apontou para o hommem os caminhos da beleza
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mericanos, o Instituto de Orientação Vocacional, o Instituto
de Cultura Portuguesa, o Centro de Estudos Afro-Orientais,
o Laboratório de Fonética Experimental. o Laboratório de
Gco_mo_rfologia e Estudos Regionais,_ a ~scola_ de Geologia,
<l Escola dt!' Bibliotl!COnomía. o 1" Congresso d_e Língua Falada
no Teatro. o IV Colóquio Internacional de Estudos Luso-B_r_asileiros. a restauração Jo Convento de Santa Tereza e instalação do Museu de Arte Sacra, a Faculdade de_ Arquitetura,
a Escola dt.! Administração. o Instituto de Química. Física
e Matcmãtica. a Escola de Balé, a Orquestra Sinfônica. tantos
hori!s que não parecem Coisas do engenho de uma só pessoa.
mesmo inspirada e iluminada pela graça dos céus.
Sendo Magalhães Netto um dos maiores e melhores ami~
gos de Edgard Santos, transmitia aos filhos o afeto e a admiração que nutria pelo seu com-panheiro de congregação. Conforme declarei por ocasião de sua morte, em discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, .. logo que ingressei na Faculdade. Mestre Edgard sentiu que a minha vocação não seria
a Medicina c sim a Política, e passou a_ me ensinar a mais
difíCil e imponante das matérias: vida. Com uma experiência
excepcional. intdigéncia arguta, o Mestre sabia planejar e
atingir os objctivos. Vivi na intimidade do seu lar e pude
conhecer todas as facetas do grande Chefe. Por isso, os que
lidavam com ele o amavam".
Que se me permita dizer que, ninguém, melhor do que
eu, pode falar de Edgard Santos, sem que as lágrimas, a
toldarem-me os olhos, influam mi fidelidade do meu depoimento ou na isenção das minhas reminiscências. Do seu convívio. ainda muito jovem. Iembro~me comovido das nossas an-.
danças diárias pela Avenida Presidente Vargas. pelos corredores da velha Faculdade de Medicina ou do Hospital das
Clínicas. ou no campos universitáriO, quando suas palavras
amigas, paternais. me infundiam coragem e_ confiança, e me
Je~pertavam a certeza de que a nossa amizade frutificaria
e seus conselhos e advertências não estariam caindo em solo
estériL Recordo-me. tamh~érn, com juvenil alegria, os nossos
passeios de automóvel pela cidade insuspeita e as visitas que
t!iariamenre_ fazíamos ao Hospital Espanhol, de que se orgu-lhava ser seu abnegado dirctor.
Bem mais moço, ufanava-me ser o confidente de um
homem ilustre, um dos pontos de_ referência em nossa terra,
ob::.tinado e aparentemente sem emoção, que jamais fracassou
numa missão. jamais parou riO caminho_ e friamente, sem pompas ou cerimônias,_ sempre chegou aOflde queria, com imaginação, força de Caráter, personalidade e firmeza de vontade.
EsS-e orgulho-Se tornou mais íntensó- qUan:ao--coUbe a meu
pai recebê-lo na Academia de Letras da Sabia, à sua posse
em 9 de_ março de 1959, ficando os discursos pronunciados
entre os mais aplaudidos na crónica da ilustre congregação.
Tem se dito. repetidamente, através dos tempos, que
nenhum homem pode gabarRse de conhecer o fundo da ingratidão. Mas, Edgard Santos yeio a conhecê-lo, quando a mesquinhez e a inveja conspiraram para usurpar-lhe a Reitoria, um
episódio de triste memória que magoou e maltratou a Bahia,
humilhou os seus sentimentos e condenou a Universidade.
por cena tempo. à estagnação e mesmo à mutilação e cruel
desintegração. Poucas vozes se levantaram a seu_lado, num
momento em que o nosso Estado lhe devia indignada solidariedade. A minha revolta, porêm, e a minha repulsa chegaram
até _o Presidente da República, condenando-lhe o ato de lesarazão, ao cometer a injustiça de não recondUzir, maTs uma:
vez, Edgard Santos â Reitoria da Universidade Federal da
Bahia, com que ele se_ confundia e se identificava como o·
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autor da sua grandeza e da sua projeção. Minha reação foi
i~?lada mas veemente, partida de um deputado federal em
seu primeiro mandato ( 1961), contra uin PreS"klente todo-poderoso, cortejado e temido num Brasil que o havia ungido
com expressiva votação popular, e os termos inconformados
do meu telegrama ecoaram n& imprensa brasileira, surpreendida com a altivez e o destemor do noviço deputado.
Hoje. quando o meu querido amigo completaria cem
anos, posso lhe dizer. _como se estivéssemos lado a lado, nos
saudosos tempos da minha mocidade, que aquele jovem que
o escutava·, com respeito e admiração, não o decepcionou
na sua crença e não traiu as suas esperanças. SegUindo seus
conselhos e sua orientação, seus exemplOs de- Vida, renovou
seu mandato de deputado federal, tornou-se Prefeito de Salvador, Governador do Estado -por três vezes, P"iesidente da
maior empresa estatal do setor elétrico do País e Ministro
de Estado. Dir-lhe-ia-. também, com o maior orgulho e contentamento. convicto de ser a melhor homenagem à sua memória
e- à sua senSibilidade, que o Pelourinho, onde ele nasceu e
viu progressivamente degradar-se, está recuperado na sua
grandeza e na sua bele~ arquitetônica~ que a Orquestra Sinfônica e a Escola de Balé, que ele criou, não são mais peças
de museu ou meras inscriÇões em catálogos empoeirados. Vivem em sons e coreografias,_concertos e recitais, e em homenagem ao seu centenário de nascimento apresentar-se-ão no
Teatro Castro Alves, restaurado e modernizado pelo mesmo
jovem que, sem jamais esque-Cer suas esplêndidas lições, recuperou, também, em seu Governo, a sede do Instituto Histórico
e doou
Adtdemia de Letras da Bahia a magnifica seae
em que ela hoje se reúne.
Edgard Santos é para mim uma lembrança permanente.
uma saudad~ fmorredoura. Çomo gos~aria d~ _~e r a Jllegria
daquele menino, nascido na velha Sé de veneráveis casarões,
passeando hoje sua heráldiC-a figura na mesma paisagem. restaurada e devolvida ao seu esplendor antigo, onde passou
a sUa infárieía-e a sua adolescência,_ caminhando sobre as
pedras do passado, procurando ansioso a casa onde nasceu
para a esperança e de onde saiu, com o colorido da paixão
e o sangue da vida, para outros.caminhos em que póde realizar
as gran?es obras do seu sonho e da sua inspiração. para o
beneffc1o da educação na Bahia. até então estiolada_no seu
sombrio provinCianismo e atrelada a mentalidades conservadoras. rotineiras ou retrógradas. Esteta e sonhador, estou
certo de que o Magnífico Reitor sentir-se-ia feliz ao ver ·a
doçura da sua infância recomposta, trazendo-lhe ditosas lembranças, e envaidecido de que alguém de sua __estima s_e_ocu:
passe, amavelmente, em restituir à Cidade a_ melhor beleza
do seu ilustre passado. Na caminhada pelas velhas ruas da
sua memória ouviria, como o poeta, chorar "em cada canto
uma saudade", mas veria em cada esquina o sorriso alegre
de um povo satisfeito, orgulhoso de ser baiano.
Assim era. assim foi, assim ficará sendo Edgard Santos
na lembrança de uma Bahia que tanto lhe deveu e continuará
devendo, reconhecida a urp personagem de magníficas qualidades e de que se poderá afirmar que foi um belo momento
na his~ória da intermitente cultura baiana.
Hoje se comemora o seu centenário de nascirriento e,
por toda parte, direta ou indiretamente, Edga-id Santos está
presente. O_Reltor magníficO permanece Vivo; pOfque a CUltura voltou a ter na Bahia o lugar de destaque sempre desejado
pelo Mestre Edgard.
_
Antonio Carlos Magalhães é governad~r ~a B<ihia.

a
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A Tarde- Sábado, 8-1-1994
EDGARD SANTOS: DIFICULDADES
E INCOMPREENSÕES
Pedro Moacir Maia

Um pouco do pensamento de Edgard Rego Santos,_ o
criador e primeiró r-eitor-, 'realmente magnífico, da UFBA.
cujo centenário de nascimento começamos os baianos a come·morar, encontra-se em seu livro Afirmações e .Testemunhos.

São 20 pronunciamentos e discursos reunidos pelo saudoso
amigo Hélio Simões. editado pelo Departamento Cultural da

UFBA, em 1971, quando era reitor o seu filho, Roberto Figueira Santos; à frente do referido departamento estava Valentín Calderón, que, no ano seguinte, assumiria a direção
do Museu de Arte Sacra, criação tambt!m de Edgard Santos.
No livro citado, porém, não-consta o texto de apresen-:
tação do catálogo da exposição-lhauguril do mesmo museu,
em 10 de agosto de 1959-. Começava assim: "'Instala~se o MAS.
uma realização por longo tempo reclamada, mas que afinal
se concretiza. Este encargo. ao assumi~lo, oão ignorava a
Universidade o vulto das dificuldades nem a soma de incom~
preensõcs que haveria de enfrentar".

Hoje, quantos baianos, quantos professores, estudafltes
e funcionários da UFBA terão lembrança ou idéia de tais
"dificuldades e incompreensões"? _Naqueles anos. na década
1951-60, foram criadas ou vinham principalmente de dois seto.res, com grande peso: catedráticos e professores das, escolas
superiores que não qliefi3ri1 nlu'd~üi.ças nem alterações, e dirigentes das entidades estudantis. Os primeiros não eram tão
escandalosos, claro, como estes últimos, que faziam manifestações, passeatas e greves contra Edg~rd Santos. ·Achavam,
sem discussão, que a UFBA devia p~jy_p_~giar ~s ciências e_
as técnicas. Como perder dinheir9, tCmpo e espaços com seminários de música e oiquestra, com escola de teatro e_ atores.
numa Escola de Dança, no Centro de Estudos afro-Or~entais,
em Museu de Arte Sacra .. ,.? E nem inencionavam a nova
Escola de Geologia ·ou os convên'idS com--a- Petrobrás ... Censu_~
ravam os estudantes em especial. em 1959 e J960, os gastos
da UFBA na recuperação do Convento e Igreja dE; Santa
Teresa e as vantagens financeiras concedidas a Arquidioce-se
de Salvador, por força do convênio para lá instalar o MAS.
No ano de 1960, as pressões de professores _e estudantes
contra Edgard Santos _chegaram ao máximO, coril agitaçõéSquase diárias, de que d:.!vã.ffi conta os jornais. PQucos. pouquíssimos estiveram ao lado do reitor - e, se me lembro bem,
apenas uma pessoa manifestoU:-se_, püblicameátc,_effi_sua defesa e na defesa de suas grandes realizaçôes, nQ.Jornal da Bahia,.
em junho. E conseguiram, os_qu~ o ~1~~-avafl}, que uma das
primeiras providênciaS de Jânio Quadros, el~to_pres_identc.
tenha sido tirá-lo da UFBA, cm janeiro de_ 1961. Ao homem
que já tinha sido Ministro da Educação foi oferecido o Conselho Federal de Educação ... Não admira que tantos desgostos
tenham contribuído para o seu falecirp_cnto. _ _
___
__
Trinta e poUcos anos àej)ois, seria interessante recolher
depoimentos de professores -ainda vivos_ e de líderes estudantis
daquela época, então contra Edgard Santos, para um halanço
de valor: quem mudou, quem tinha razão, __quem mais fez
pela Bahia e por sua cultura?
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MISSA NOS 100 ANOS DO PRIMEIRO REITOR
Se estivesse vivo, o professor Edgard Santos teria _comple~
tado ontem 100 anos. Para marcar a data. parentes. amigos
e diver~a.s autoridades se reuniram pela manhã numa missa
celebrada pelo Cardeal Dom Lucas Moreira Neves. na capela
do Convento de Santa Tereza. Além do::; filhos Rohcrto Santos._ ex-governador e ex-mini.stro. e do empresário Eduardo
Santos, presentes tamhém estiveram o gOvernador Antonio
Carlós Magalhães, a prim~ira-dama. dona Arlete Magalhães,
c muitos_ e.x-colaboradores e numerosos amigo~ do primeiro
reitor da UFBA. dentre os quais o historiador José Calazans.
o ex-governador Lo manto Júnior. os Deputados Federais Luiz
Eduardo Magalhães, Líder do PFL na Cãmara, Leu r Lomanto
e o estadual Raimundo Caíres (PMDB), o Presidente da Academia _de Letras da Bahia, Cláudio Veiga, os ex-reitores da
UFBA, Lafayetc Pondé e Rogério Vargens, o diretor-reda~
tor-chefe de A Tarde, Jorge Calmon, a professora Ivete Oliveira, ex-secretária do Trabalho no Governo Roberto Santos
e o Maestro Manoel Veiga. que já dirigiu a Escola de Música
da UFBA.
Durante a celebração da míssa, dom Lucas Moreira Neves
exaltou por várias vezes a memória do professor Edgard Santos e disse de sua importânCia para a Bahia. Junto ao local.
no interior da capela. onde estão enterrados o.s restos mortais
de Santos. dom Lucas disse que ele deixou uma obra marcada
hoje pela grandiosidade que o próprio homenageado imprimiu
a--própria vida. "Foi um homem que souhe fazer bem ao
seu próximo e soube distribuir entre os semelhantes os pães
da ciéncia,do saber .das artes, da medicina. Ele foi um rniltiplicador dos pães, espiritual e intelectualmente, frisou Dom Lucas Moreira Neves.
O Governador Antonio Carlos Magalhães destacou o
··g-rande vulto'' que foi Edgarâ Santos para a Bahia" e lembrou, com emoção, os momentos em que privou de sua companhia. ""Meu governo lhe presta estas homenagens não porque
era uma pessoa de quem gostava e admirava demais, mas
por seu valor à Bahia". Entre as obras que foram marcas
na vida do professor, o governadO-r destacou a criação da
Universidade Federal da Bahia. o Muse_u de Arte Sacra. o
Hospital das Clínicas, o antigo Pronto Socorro. a criação da
Escola de Dança da UFBA, entre outras.
----Por fim, falando em nome da família e sem escondt!'r
a emoção, o ex~Ministro e o ex-Governador Roberto Santos
relembrou com carinho a memória do pai, "uni homem que
realizou muito pela Bahia". Roberto Santos lembrou das amizad_es colcci~nadas pelo pai e destacou que, apesar de passados
ma1s de 30 anos de sua morte, é ainda grande o número
de admiradores-da obra deixada por ele.

-

A Tarde- Terça-feira, 11-1-1994
·O REITOR MAGNÍFICO
O tempo- não apaga o rasto dos grandes homens
Eurípedes.
Antônio Celestino

Quando do-falecimento do grande reitor Edgard Santos,

a Bahia sentiu que tinha perdido aquele para o qual a palavra
Pedro Moacir Maia. professor aposentado da UFBA. foi diretor do MAS
entre 1982 e 1989.
·

magnífico tinha sido criada. A sua obra tinha sido magnífica
e__ele era a sua 9bra.
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saudades as aulas de Hernani Cidade, Vitorirl.o Nemésio, João
Gaspar SimõeS, Reynaldo dos Santos, Mário Tavares Chicó.
J. M. dos Santos Simões, inesquecível amigo, Armando de
Lacerda, Virgínia Rau, Orlando Ribeiro, Luís Forjaz Trigueiros, Manuel Rocha, David Mourão Ferreira, Joel Serrão. M.
Rodrigues Lapa, Adolfo Casais-Monteiro. Agostinho da Silva.
Eduardo Lourenço, Jorge de Sena. Marcelo Caetano, Adriano
Moreira, enfim, um sem-número de notáveis personalidades
d~ renome mundial ç em cujas obras escritas posteriormente
se acha nominada com justiça aquilo que eles levaram da
Bahia e do Brasil em _tr9c~ do muito que ensinaram. E nesse
campo honra também seja fe_ita ao saudoso professor Jiélio
Simões, inCe.ntivadoi de mUit3s dessas relações, pelas quais
batalhava com raro afinco na sua crença dos valores portugueses e q_ue tantas vezes serviu de aval à minha talvez suspeita
opinião. E evidente que não foi somente a Bahia que se beneficiou desse esforço cultural promovido pela Universidade, cujo
prestígiO acentava ·esseOcialmente -no gênio desse grande reitor, c_uj"a visão se confudia com a dum estadista. É evidente
que a relação citada de memória se refere tão-somente a intelectuais portugueses, mas mesmo I'lll_-Jllú.sica a presença aqtii
dos maestros Frederico de_ Freitas e Fernando Lopes Graça
m~rco_u época. Mas outros nomes da m~ma grandeza doutras
nacionalidades por suas cátedras passaram com inegável bri. lho. como. por exemplo, o grande historiador norte-americano
Robert Schmidt. entre legião de ~muitos Outros.
Mas rilê cumpria. cOmo-engajado nOS-p!OlilemaS: das duas
culturas da mesma língua, não deixar passar sem o servil respeito duma gratidão ímpar, a homenagem saudosa de quem
tantas vezes o escutou com reverência Aa qlieni ficOu devendo
Se!!S~
-por alguma das form~s sutis que o destino espalha ao acaso
Passando os anos. revejo agora os momentos de glória- - muito do pouco que conseguiu ser na vida.
que ele, por via universitâria, deu a sua terra da Bahia. E
meditando sobre isso nos meus já -calejados anos de andar
.
.
.
.
existindo, no centenário do_seu nascimento o vejo ainda maior
Antônio Símôes Celestino é crítico de arte e colaborador deste jornal.
do que o vi quando tive _a honia de com ele conviver em
inúmeras ocasiões. e ·relendo o que sobre etc escrevi em 1973;
A Tarde-Sexta-Feira, 14-!-1994
comparando. aprofundando o que sabia, colocando-o numa
A UNIVERSIDADE DE'EDGARD SANTOS
órbita do tCfil:PO presente. creio _queo_que eu pensava dessa
Thales de Azevedo
iriesqucdvel púsõnaliâadc não era 'o mesmo que sobre ele
eu penso atualmente. Creio que Edgard Santos er_a, ouJoi,
Q_ transcurso do centenário do nascimento de_ Edgard
mais do que reüor ainda que mag'nífico. Sua '\risão das coísas
Santos eStá dando lugar a uma recapitulação-do que a Bahia
pensando-as c realizando-as. sua noção de Uniyersidade como deve-a esSe baiano enquanto reitor e fundador da Universidade
sendo a totalidade das pessoas e das coisas, o fulgoi interna- da Bahia: Os dados agora apontados trazem elementos a uma
cional com que_ envolveu a cultura baiana, o reflexo com qUe
nova história d6sa entidade e ao papel de5empenhado por
ela se 'irradio_u para fora das próprias fronteiras do Brasil, esse iniciador de uma etapa original do processo cultural na
o eco que se repetia de universidade em Universidade, os Bahia. Sabe-se bastante do que então ocorreu, mas já seria
congressos que promoveu e ultrapassaram as barreiras da lín- tempo de um trabalho mais completo e seguro ·sobre esse
gua, os mestres de conceito universal, os aitistas maiores, ·momento baiano. Aliás, não apenas baiano, porque nosso
os grandes_ escritores, ou até_ os que, não tend_q_ essa craveira,
exemplo refletiu-se a prazo sobre todo o País. Não foi unicapodíam de alguma forma contribuir para o progresso cultural mente a realizaçãO' de um satisfatório esforço administrativo.
da sua terra, ela criava condições para que o Brasil, por via mas o desenrolar de uma ativiÇªde_ criativa que fecundava·
da Bahia, recebesse suas lições e· ajudasse a· formar os seus tOdo nosso meio cultural. Não dispondo, embora, de recursos
mestres. Nisso ele foi o que hoje se pode chamar de estadista, extraordinários, a Universidade da Bahia fez muito mais do
pois o que conseguiu no campo da cultura· ultrapassou em que se poderia eSperar de uma província modesta e talvez
muito aquilo que poderia ter-se limitado à Bahia, pois o que rotineira. O reitor. em boa hOra escolhido e não fazendo
realizou foi obra bem mais do que regional.
alarde, iniciou um tempo novo para nossa terra. As trãdicionais escolas superiores cumpriam bem suas finalidades didátiMuito ligado ao tempo e preocupado coni a divulgação
cas. Entrou nas mesmas. agora inter-relacionadas na nova
da cultura portuguesa no Brasil, eu tive co_m. ele inúmeras
estrutura, um espírito nienos vigente antes. o da exploração
reuniões das quais quase sempre redundava 3.lguma coisa de
mais a fundo de seus temas. Para tanto, a Universidade abriuútU para as duas culturas. Passaram pela Universidade da
se diretamente a outros campos e tipos de atividade intelectual
Bahia os nomes maioreS-de Portugal, e seria faifidioso dtá-los
e,logo, a outros campos, partiçularmente o das artes. O Colóa todos. Mas não posso deixar de lembrar qtie' nos deixaram
Eu tive a honra de assístir ao seu doutoramento pela
Universidade de Coimbra. vi~o em· StiãS impressionantes vestes rituais desfilar rumo à histórica Sala dos Capelos
atolitado pelo colegiado de seus lentes venerandos, sua impressionante figura destacava-se como se· um: príncipe-da Renascença se apresentasse perante a corte, tal a imponéf!cia
do seu porte aristocrático·-e·a sobranceria do olhar em abrangente majestade. A cadência rriarCãda pela charamel~ da tradição e aquele_ conjunto de hábitos talares aos quais as cores
das diversas racutda:dcs-davam uma nota mais garrida. o capelo
e a borla medievais, as cajJas·e as·h3iinas dos estudantes.
todo_ o cortejo no m-áX.imó- das suas centenárias ordenações
se encaminhava ·com a solenidade duma hierarquia milenar
para a sala onde. finalmente._ teve vez o seu coroamento.
As frases latinas da petição e a respo-sta do reitor da universidade soh as vistas hierâticas do Bispo Conde de Coimbra
com seu traje conciliar, os discursos da praxe. enfim toda
aquela marayilhosa cerimóni-a de honra foi uma festá Para
os olhos e um motivo de orgulho para-quem sobretudo levava
a Bahi3. no cOiai;ão. ·
'
Relembrd-o com saudade alguns anos depois da sua morte neste mesmo jornal e disse o que. c:omovidamente sentia.
Resaltei a grandeza de sua obra, o: tom inesquecível dos seus
cantatas sociais. a projéção da sua personalidade e o quanto
esse sonhador tinha a capacidade de criar do nada só com
a sua força de vontade, _do seu prestígio invulgar e da sua
garra em prender no chão o que tirava do .fionho.. Ele. foi
um semeador de_ grandezas, e isso_ devia ter custado muito.
aos_ que nada mais sabem do que falar pelas costas e aos
que nã-o têin ritça para olhar nos olhos a luz que falta nos
insig~e
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quio Internacional de Estudos Lus9-Brasileiros, de 1958, foi
um exemplo. E a participação de elementos próprios em reuniões nO exterior; Como ·o CongreSsó d-e_ Americanistas. A
ass_essoria de jovens docentes com algu~na experiência de contato com o exteríor- - JoSé Valadares. Hélio Simões. nâs
Humanidades - contribuiu fortemente para tal programa.
E. logo. o convite a professores europeus a -virem participar

de nosso trabalho e a nos trazerem sugestões e exemplos.
A Faculdade de Filosofia foi um desses campos: apesar de
pequenos problemas pessoais com Isaías Alves. sua Faculdade
veio a ser beneficiada. Além disso .. a aproximação direta com
as tradicionais universidades portuguesas. as quais. por sua
vez. cedo reconheceram a qualidade do esforço que se fazia
na Bahia. Todos esses fatOl justificam q'Uc .se fale d_e uma
Universidade "de" Edgard. Não apenas isto, porém de uma
Universidade Edgard Santos. denominação que cahe de direito histórico àquele reitor. Nossa Universidade Federal pode
ou mesmo deve guardar como título explicativo o título de
UFBA. já incorporado a nosso vocabulário administrativo.
porém sua denominação justa e estimulante há de ser Universidade Edgard Santos, lembrando uma personalidade a que
deve seu carátcr. sua origina.l!c!~9~. seu dinamismo~ O. momento é propíCio para que a Bahia pense nisso_ e empreenda
esforço determinado, persistente nesse sentido.
l'holle:- de ~vedo é médicn.unth~J?ólogo e P,mt'essor E,!J1érito_~~.L':JX~A.

-(1•.;;bor Jun\Ó;j ~ \:o~~~d~·~ palavra ao nobre Senador Jutahy M!lgalhã:es.
OSR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~
A persistente crise que se abateu, a partir de 1987. sobre
a cacauicultura baiana e nacional. juntamente com o ~nfrãque
cimento institucional da CEPLAC, estão propiciando o: rebaixamento do nível tecnológico das plantaçóes, emvirtUcle !=la
falta de recursos pará a exécU.ção da- peS:Ciu1Sã e exj>erimeiltaçáo, extensão rutal e capacitação da rrião-de-obra rural.
imprescindíveís para o desenvolvimento desse importante setor produtivo do País.
Embora haja um consenso sobre a importância da agricultura no combate à inflação- o poderoso monstro indomável
que ameaça permanentemente a economia brasileira - -; a
cacauicultura brasileira não tem sido contemplada com a atenção governamental~ nos'últimos anos. Isso é lamentável, uma
vez que a produção em grande _escala implicaria a queda dos
preços dos alimentos, fazendo com que a cultura do cacau,
significativa na pauta de exportações brasileiras, viesse a ocupar o lugar de destaque que merece na vidanacionãl. -Os cacatiicultores brasileiros, completamente desprotegidos e desalentados._ estão entregues à própria sorte'. Sem
suporte nem apoio para que sejam incfémeniãdas as atividades
de fomento e técnica agrfcola, têm sido submetidos a sistemas
de financiamento escorchantes,_ que n_ão lhes proporcionam
a necessária segura-nÇa para peimanecerem "inveStindo no seter.
Além dos problemas internacionais que incluem a
queda bruta! dos preços e a concottênda ccortr OütroS paiSes
produtores e -dos problemas específicos da lavoura principalmente o combate às pragas e doenças Coip.o a chamada "vassoura-de-bruxa" e a ..podridão parda .. - , os produtores de cacau vêm sofrendo os efeitOs PerVersoS ·dos vários·
planos de estabilização, da estagnação da economia; do sucateamento do Estado e das constantes ameaças à estcibilidade
institucional.
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- A- situa_ção se agrava~ -ã-gc;>ra. com a ameaça dit extinção
d_.:!_ ÇEPLAC. órgão cuja missão. por razões meramente políticas, foi-se fragilizando gradualmente nos últimos anos. Entre
as. causas·qrgânicas do seu enfraquecimento~ e-ncontram-se
a perda da autonomia adminiStrativa e fín'anteira· e a pouca
compreensâs>_ ~o Gover_no_ da Nova República com telação
oao-seu-papel desenvolvimentista.
Por falta de informações mais precisas e de Uma visão
mais ampla sobre as quéstões naciori.ais, pretei]de-se, juntamente com outras medidas administrativas de descentralização, destruir este órgão de importância incontestável para
o aumento da produção de cacau, e. conseqüenterri.ê-rite. da
prõdução agrícola nacion_al.
Senhora Presidente, Srs. Senadores, o Brasil, que jà.chegou a produzir até 790 toneladas de amêndoas por hectare.
empregando 400 mil pessoas nesta atividade, hoje colhe apenas 400 toneladas por hectare e emprega cerca de 150 mil
pessoas. Tais indiCadores da queda de produtividade nos mostram o retrocesso sofrido na cacauicultura brasileira e· vêm
comprovar a necessidade urgente da adoção de medidas oficütis _que resultem em tecnologias mais banitas c mais eficazes.
visa'itdo ao soerguimento da economia- do cacau.
O remédio para a agricultura não é, absolutamente, a
destruição da estrutura existente. tvfui_tQJ3.0 contrário, é preciso
promover a urgente recuperação da CEPLAC. hoje sucateada
c;omo a grande maioria_das entidade_s_de pesquisa e extensão
do País:·'· .... '· ., · · ·
-·
·
Des_de a ~ova República, quando. em virtude da .. Operação Desmonte". a CEPLAC perdeu a fonte de recursos
ad~indos da taxa de Imposto de Exportação, com a suspensão
da cobrança de exação. um contínuo processo de esfaçelamento e descaracterização do órgão tem trazido desastrosas
conseqüências para a cacaUiCultura nacional.
A CEPLAC- Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira - foi criada em 1957, no GOverno Juscelino
Kubitschek, e teve suas ações custeadas através de recursos
oriundos inicialmente do Fundo de Modernização da Lavoura
Nacional ou "Fundo dos Ágios".
Os sucessos alcançados pela CEPLAC forain fruto do
trabalho, determinação e, mais do que tudo, do modelo institucional forjado com o correr do tempo. Apoiada no trinômio
da Pesquisa e Experimeritação- Agrícola. da Extensão Rural
e do Ensino, a CEPLAC dedicou-se exclusivainente ao cacau
por vários anos. Ao longo de 37. anos, cumpriu sua missão,
resgat3:ndo a economia cacatieira do_desa_lento, da decadência
é da ínsolvência, nos quã.is parecia de-finitivamente- mergulhada.
_
Poste:fi_i:m11~-nte~ as~~miu o encargo cj.e promover a _di ver~
sifitaçã6agr0peçuária, iilcreinentar a agroindúStria e melhorar
a ihfra-estrutura. regional do sul da Bahia e norte do Espírito
Sa:nto. A partir de 1965, estendeu suas açóes à Amazónia,
assumindo, assim, na prátiâi, -_6.- -ca~áter _de órgão nacional.
Seu_modelo i_nstitucional foi copiado por diversas organizações
nado-iüiis e internacionais.
,Qen_tre os.r~sultados alcançados, podemos citar a-elevação da produção nacional de cacau eiJ1_ 310% no período de
1960-85; o aumento da produtividade das lavouras, r~presen
tando um incremento de 336%·; a iinpTantãÇ3o de 224 mil
hectares de noVos cacauaiS_e a renoVãção_êle 39 riiil·heCtares
de cilcauais decidentes, graças à utili?ação de sementes melhoràdas, prorluzida_s pela CEPLAC, durante o curso-do PROCACAU, programa responsável pela plantação, em dez anos,
âe 70% de toda a área da cacauitultura brasileira.
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A CEPLAC_propiciou, também, o retorno do cacau à
sua origem a Amazônia - ·; atraV~S da .implantaçã9 de )05
mil hectares nos Estados_do Pará, Amazonas, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso e Acre, apesar das dificuldades e _riscos
normais_ da expansão da fronteira agrfcolã e das cOõâíÇões
adversas da região.
_
_
Nas regiões cacaueiras, a- PROCACAU_possibílitou a
geração de mais d~ 100 mil empregos diretos. 'Na Amazónia,
10 mil "homens-sem-terra", migrantes de todOs os rincões,
transformaram-se, graças à força do cacau, em prósperos agricultores, o que resultou em um crescimento de 1.800% na
produção d_e cacau· naquela região.
No Pólo de Alimentos de Teixeira de Freiiás, ria:-Báhia,
a ocupação de terras antes ociosas- buscou romper com a forte
dependência em relação ao cacau'. Nesse sentido, foram im~
plantados, no município, mãis- de 70 mil hectares de feijão,
milho, arroz, Il).andioca, abóbora, melancia e Il!_agiác;>_._ Este
úhirito, cOm f2- hectares, apresenta a iriaior· área_ de plantio
-- - _de mamão dó mundo.
Deve~se destacar, aihda, os investirrieilfóS da CEPLAC
na qualificaçãO da mão.;de-obra rural, na profissionalização
de milhares de jovens filhos de ãgricultores e também no
aprimoramentO de seus servidores - em torno de 3.500
--.-dentre os quais cerca de 800 operários-de campo. Acres~
cente-se que 87% do quadro funcional da CEPLAC trabalham
no interior do País --=-. Bahia, Espírito Santo e Amazónia
-,e constituem o seu máioipairímOnio, Contando, inclusive,
com 25 cientistas de nível PhD e 111 em nível de M.S.
Estes e oUtros resultados deveram-se, em primeiro lugar,
ao apoio e participaçao dos cacitUiCUltores, que custearam
integralmente a CEPLAC, até outubro de 1989, com o Imposto de Exportação, no montante de 10% do valor das exportações de cacau-;·em segundo lugar, ao elevado grau de autonomia administrativa e financeira- de que gozava a CEPLAC;
e, em terceiro lugar, à flexibilidade operacional até há pouco
prevalecente.
Senhor Presidente, a ex;tinçãn da CEPLAC, o seu eSfacelamento ou descaracterização, isto é, qualquer medida que
vier a ser tomada pelo governo· n-esse· sentido· causará pesadas
perdas e sérioS prejUízos à cacauicultura nacional.
Se tal despropósito vier a acontecer. perder-se-á, i"nevitavelmente, a visão unitária -do processo de expansão da lavoura
cacaueira, do que decorrerá, fatalmente, uma expansão desordenada, um abandono ou desalento nas atividades agrícolas,
acarretando sérios problemaS para os· caCátiiCúltores.
As áreas jã atiilgiaãs pela eilferffildade-''Vassouf3~de~brtJ
xa", na Amazónia, e -aquelas que--vierém a ser atingidas no
sul da Bahia serão comprometidas pela descontinuidade de
estudos e pesquisas sobre a doença~ assi~ _Ç5)mO pela falta
de ação-dos extensionistas e educadores, na capadtação dos
recursos de mão-de-obra rural.
Serão paralisadas as aiividades de preservaÇão ampliação dos recu-rsos genéticos do cacaueiro, cujo berço é a Amazônia, ~ que se constitui na base para a produção de materiais
destinados à resistência aos inimigos natu~ais e aos ganhos
de produtividade, podend9 essa paralisação vir acomprometer
o futuro da cacauicultura ·nacional, e até mundial.
A nova etapa de trabalhos da CEPLAC, que busca uin
novo patamar de produtividade da cacauicultura - um desa~
fio hoje presente - estará .detTnitivament<.~- comprometidi.
Sem o apoio da CEPLAC, dificilmente sedo alcançados os
patamares hoje bu.scados,_dc uma cacauicultura de mais alta
produtividade de 1.500 a 2.000 quiios por hectare -
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, com menores custos de ptodução, combinados com a dtversl-

ficação da produção_e o aproveitamento de subprodutos.
-Ficará desperdiçado o aproveitamento dos tabuleiros costeiros do sul da Sabia que compreendem um milhão
de hectares ~ com vistas à implantação de um Pólo Agroene rgético ·a partir da cultura do dendê.
-Na Amazónia, será desaproveitada a oportunidade de
reforçar novos plantios de cacauais dentro de uma nova roupagem, que são os__ si.S:temas ·ag-ro florestais - castanheira +
cacau, pupunheira + cacau, freijó + cacau etc. bem
como será desperdiçada a avenida que representa a utilização
dos recursos do Projeto do Banco Mundial. PLANAFORO,
em Rondónia. equivalente a 25b milhões de dólares_, nos próximos quatro anos.
No sul da Sabia, a cacauicultura é protegida pela Mata
Atlântica. Uma vez desestimulada a cultura do cacau, devido
a adversidades económicas e_ à falta de pesquisa. extensão
rural e ensino, o a_bandono da lavoura causará, fatalmente.
a destruição e os desmatamentos das _últimas áreas da Mata
Atlântica, que têm o seu papel e a sUa Presença ligadas intimamente ao cacau.
Finalmente, as_ regiões produtoras de cacau deixariam
de contar com a _massa ~rftica çle pesquisadores, extensionistas
e. educadores, considerada, em nível internacional, como a
mais qualificada para a execução das atividades ligadas a esse
setor produtivo.
Diante de todas essas evidentes constatações, em lugar
de se promover a extinção-da CEPLAC, seria mais adequado
que se pensasse em uma forma de se institucionalizar o órgão.
A iilstiiucionálli:áç_ãõ 'cta cEPLAC:t~~~-ª cónl.O .Prtn~ipais
diretrizes dar-lhe a feição de_ Funâação_ de I)i_rçito Público,
re:s_ta_belecer o nível de._3,5% ôo_ Inlp-osto çie Expoi-tação incidente sobre o valor das exportações - tanto do _cacau em
amêndoas quanto de produtos industrializados, vinculando-se
esta receita à F_uhdação CEPLAC - e_, fi.nallll~nte. rnodern_iz'ai" os· Segmentos-Oride âS déform-aÇões,_qUe lhe foram incorporadas ao longo do tempo, estejam a eXigir atuação e correção de rumo.
Senhor Presidente, Srs._Senadores, ·o Brasil--preCiSa de
uma cacauicultura forte, apoiada pelas forças políticas dos
Estados produtores, pelo Conselho Nacional de Produtores
do Cacau, pelo sistema- cooperativista .
_O .fortaledmento _da economia brasileira inclui a incre~
mentação da ca~uicultura. Para isso, os cacauicult_ores precisam da presença institucional da CEPLAC, de uma só CEPLAC, institucionalizada, nacional, una, e não de várias CEPLACs, divididas e retalhadas. A CEPLAC deve voltar a
ser um órgão permanente, moderno; eficiente_e_eficaz, que
preserve o seu bem sucedido modelo institucional, sem estã.r
subordinado a qualquer outro.
Era o qtle eu tinha a dizer, S:r. Presidente_
. O SR_ PRESIDENTE (Nabor Júnior) palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
-·

-

-

Concedo a

-

O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia
o seguinte discurso. ~_em re_yisão do_ orador.)- Sr. Pr~sidente-,
Srs. Senadore_s, já por duas vezes ocupei a tribuna do Senado
Feder~l. o~tendo,_na ocasião~ apoio de vários Senadores, para
me reportar à convocação, pelo Banco do Brasil, dos concursados .que, após se submeterem a uma seleção aprimorada,
a_g~<:tFd.am convocação pará exatarnente servir àquela instituição creditícia.
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Ainda, agora, Sr. Presidente, venho de receber do meu
Estado um expediente daqueles que se submeteram a concurso
no Banco· do Brasil, exatamente parã-qtú:~--etr"iilterceOa junto
ao Presidente Alcir Augustinho Calliari. no sentido de que,
no menor espaço de tempo possfvel, esses concursados possam
ser convocados. em co-n-dições de prestar colaboração ao nosso
mais importante estabelecimento de crédito.
O expediente que venho--de receber, Sr. Presidente. está
vazado nos seguintes termos:
Exrh" Senador Mauro Benevides.
Os cOncürsados do Banco do Brasil - CE vêm ·
solicitar que V. Ex" reivindique junto ao Presidente
da República e à direção do Banco do Brasil uma solu~
ção para os·aprovados no concurso D34.
Durante esse período de luta. o Banco fez muitas
promessas, mas poucas foram concretizadas.
Atualmente esperamos a convocação nacional de
645 concursados, oportunidade em que mais uma vez
o Estado do Ceará será discriminado, _tendo em vista
que nos serão destinadas no_ máximo 5 vagas. Esta
situação tem-se repetido no Estado, ond_e houve_ a
maior concorrência do País, conforme estatística fornecida pelo Banco, e onde tradicionalmente o nível dos
candidatos é bastante elevado.
Como não fossem suficientes oS: problemas que
temos enfrentado com este concurso, o Banco do Brasil. em reunião da Diretoria, em 11-1-94, decidiu reduzir em 50% o número dos funcionários nos CESECs,
o que acarretará;só nacidade de Fortaleza, o remanejamento de 400 funcionários para as agências, sendo centrados serviços de terceiros para a~ su_as_vaga:s-, tornandO
inviável·a concov6Cação dos c6ncursa_dos.
Em face do exposto, experamos de V. Ex-1 o empenho para que assuma·quem de direito, principalmente
no Estado do Ceará, onde somente 36 concursados
foram convocados.
Certos de seu pronto atendimento, apresentamolhes nossas cordiais saudações.
Concursados do Banco do Brasil - CE.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Mauro Benevides,
V. Ex• me permite um aparte?
- ----0 SR. MAURO BENEVIDES ~ Com imenso prazer,
nobre Líder Jutahy Magalhães,.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Mauro Benevides,
quero me solidarizar com V. EX", porque todos reconhecemos
as dificuldades que hoje enfrentam os brasileiros para obter
êxitó na sua busca por um trabalho, por um emprego. Esses
brasileiros fizeram um concurso qUe normalmente é considerado um dos mais sérios, com Um dos índices de maior dificul~
dade, e estão aptos a servirem ao Banco du Brasil, motivo
pelo qual se submeteram a essa seleção. Não é, portanto,
muito aceitável que, dentro do prazo de validade do concurso,
esses_ elementos, aptos,diante da existência de vãga, não· sejam
convocados. Quero abordar ainda o problema dos auditores
fiscais, já mencionado anteriormente. Estamos diante de um
novo concurso para auditores fiscaís quando exister_n \_'~rios
concursados aprovados em concurso anterior-é qué-ríão foiam
convocados. As vagas sãO inúméras e a necessidade de pessoal
é imensa. Solidarizo~mc:;, pois, com -os -concursàâos· do Barico
do Brasil, com-·õs:_:.auCfitores fiscais aprovados e cOm t9d9~
aQueles que fizeram--concurs-o, foram aprovãdOS e não estão
sendo chamados.
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O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex",
nobre Líder Jutahy _Magalhães, pela manifestação solidária
cõiisub"stanciada no seu apârte. Apenas no Estado de V. Ex•,
quando se inscreveram 110.721 pre(e:O.âentes -ãs vagaS, .(Oram
aprovados 3.127 e convocados apenas 873, restando,_ por sua
vez, -2.554 a serem chamados para servir nas VáriaS agê!iciã:S do Banco do Brasil, naquela Unidade da Federação. No meu
Estado ainda faltam ser convocados 179, pois apenas 36 se
priVilegiaram com a convocação. Daí por que se torna angus.:
tiosa essa aspiração que agOrã veiculo na tribuna do Senado
e que me foi transmitida, neste finaJ d~ semana, por·aq_uele~
que, em Fortaleza, começaram a se reunir P.ara solicitar, da
Bancada Federal, Senad_qres e. peputados, uma intercessão
junto ao Presidente_do .Banco _49 Brasil, Alcir Calliari, chegando a "alvitrar o Presidente da República cõnio forniã de
se resolver esta questão, deslindando-a com a convocação
daqueles concursados que, na prova de seleção 034, fofam
considerados favorecidos no âmbito-do Estado_do Ceará. Portanto, Sr. PreSidente, Srs_ .. Senadores, desejo consigflàt- neste Instãnte - e creio que posso falar também em
nome dos Setúldóres Cid Sabóia de Carvalho e Beni VeráS,
aos ·quã1S -chegou- faffibém- aPelo semelhante_-:- , _1! fim de
sensibiliZar o Presidente Alcir Ca.IIiari. para de S. EX~ obter,
em Ull). me!'J.Or espaço de tempo possível, a convocação de
todos os concursados, de forma particular daqueles que aguardam, no Estado do Ceará, há algum tempo, para assumirem
seus cargos nas respectivas agências.
Muito obrigado~ Sr. President~_·
. O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)~ Concedo a palavra ao nObre _Senador Nelso_n Carneiro.
o

O SR. NELSON CARNEIRO (PP - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisãó do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, causou surpresa o aparecimento, entre aS numerosas emendas ao projetO de revisão, a inclusão de apelos
no sentido da extinção dos royalties de petróleo, que, há alguns
anos, são distribuídos aos Estados e Municípios onde aquele
produto existe.
Somente quem não conhece-a realidade do País, dos compromissos assumidos, por meio dos royalties de petróleo, por
numerosos Municípios e pelos Estados, insistirá na·aprovaçáo
destas emendas. Estou certo c,le que partirá do próprio Relator
a iniciãtiva de sugerir ao Plenário da Revisão a rejeição dessas
proposições.
Quero apenas deixar consigilado nos autos que os royalties do petróleo são hoje pagos a nada menos de quinze unidades federativas, onde existe o produto e, por isso mesmo,
existe a remuneração. São estes os Estados, Sr. Presidente:
Rio de Janeiro, Rio Grãride do Norte, Bahía, Sergipe, E"spírfto
Sari_t_o, Çe"ará, Amazonas, Alagoas, Pernambuco, São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catãrina
e Para1ba.
Além disso. I% dos royalties é destinado ã Marinha,
qüe. só por força dessa ajuda, tem conseguido mandar constniir os -barcos que fazem a vigilância nos mareS brasileiros.
Finalmente, 1% do total dos royalties é recolhido por
um fundo especial que é distribuído a todas·as unidades federativas.
Sr. Presidente, no Estado do Rio de Janeiro, dos 81 Municípios, 51 recebem o~ roy_alties do petróleo, sendo que Estados
eXistem Onde todos os Municípios são beneficiados pela referida lei.
Estou certo, Sr. Presidente, de que partirá do próprio
Relator, o nobre Deputado Nelson Jobim, a solicitação para
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o_, Plenário rejCite as ditas e~endâs, qúe. 'se' aprOvadas,
Hoje - interessante! --:- • o Nordes-te é um ponto de
iriam causar decepção e empobrecimento nos Municípios que
atração turística e isso até preocupa. Fortaleza. por exemplo,
recebem esses recursos e os destinam, r_i..Sorosamente_, aos depois de sua reorganização. depois das últimas administra__
fins previstos na própria lei.
ções. conseguiu firmar-se como urna d_as Capitais mais be-m
Quero _acentuar que, no Estado do RiO de Janeiro, váiioS estru_turadas do Brasil. Isso é um verdadeiro milagre no Pais
Municípios, os mais pól)res, qu.e vivem. em grande parte, das secas! Mas Fortaleza é bela. está asfaltada. tem viadutos.
do recebimento desses royalties. Estou certo, Sr. Presidente, tem praias bem cuidadas. estrutura hoteleira; ela tem um
que foi uma hora de má inspiriição que levOu quatro Parlamen- dos melhores transportes coletivos do Brasil e recebe. nessa
tares a sugerirem a extinção dos. royalties do petróleo. mas
hora, uma grande massa de turistas, inclusive dos maisdivers.os
o Plenário da Revisão estará atento o basta_nte para rejeit-ar
países eui"opeus - e não apenas turistas da Ariienrina ou
esse fato, que viria contraria·r a economia nacional.
de outros países_vizinhos: os turistas estão vindo mais de longe.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bernl)
Não _sei ç.orno ficará o p-rOblema _da -ágUa em nossa Capital,
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala· porque mesmo com o canal recentemente construído pelo
vra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carv3Jilo-.
Go.v.ernador Ciro Ferreira Gomes, a prohl_emática continua,
o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -'cE. muito embora pudésse~os imaginar o que seria de nossa cidaPronuncia o seguinte discurso. Se!f!Jevisão do orador.).-:- de sem este recurso da engenharia, um recurso emergencial
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o_ Nordeste_ está experimen- que visou jogar água, de qualquer maneira, para o abastecitando, ultimamente, algumas chuvas, e issO- v:em cla_rear um mento em favor da nossa Capital.
Mas o Ceará vive esta grande contradição: os turistas
pouco a nossa esperança de que, ao contrário de algumas
previsões, a seca não se repita em 1994: trazendo de 1993 que chegam. numa imagem bem contraditória com aquele
essa herança maldita, porque esse ano que ãCaba de se encer- espírito do nordestino, notadamente do_ cearense. que todos
rar. Sr. Presidente. foi um dos mais dramáticos para o Nor~ conhe-cemos: a vontade do êxodo, a vontade de sair, o império
deste brasileiro, primordialmente para o--Estado do Ceará, do êxodo, a neces.sidade de sair. o judeu brasileiro que deixa
assim como para o Piauí, Rio Grande do Norte. Paraíba etc. a sua terra e ganha o _mundo _em busca de; dias melhores.
Mas o Ceará e o Piauí sofrei-am tão diretalnente os_ __efeitos O Ceará' é úm3. grande-co_ntradição: os que _chegam e os que
da seca que é difícil até se avaliar o que isso representa no já não saem em massa. mas que ainda saem em busca do
Sul do País, ei]lbusca do.Centro-Oeste, em busca da Amazôtodo para o nosso povo, para a nossa ge!l~~- .: _
_~_;_~- _
Enquanto isso, Sr. Presidente,_ há uma ComissãO, que nia, Como sempre acoritec_eu, e até os que bUscam o exterior
culminou com um Relatório muito ·bem feito - por sinál, como solução a mais eXtrema possível.
Q_drama é grande. Chove no _Ceará neste momento,
do Senador Beni V eras.;_. onde se identifica. quanto à administração. o que aconteceu ao Nordeste e o que pode aconte- chove no Nordeste,_sem aquela continuidade __desejada. mas
cer: um diagnóstico do já registrado e um prognóstico do a preocupação ainda é muito grande, e o ano de 1993 serviu
para demonstra~. de t:nodq claro. como o DNOCS é necesque deva se registrar daqui para _a frente.
Mas uma coisa é verdade. Sr. Presidente: o Nordeste sáiiO; apesar de tudo que se lhe imputa; como a SUDENE
não pode prescindir da SUDENE, não pode prescindir do é.ne_cessária. apesar de seus defeitos: como o Banco do NorDNOCS. não pode prescindir do Bã.nco do Nordeste do Brasil deste se impõe; como a Carteira do Banco do Brasil é indise, m.uito menos, da Carteira Agrícola do Banç_o_d_q_Brasil_, pensável!
Digo isso desta sessão do Senado, enl plena convocação
O Nordeste não pode prescindir de nenhuma estrutura daquelas que, ao longo do tempo. foram surgindo em socorro à eXtraordinária, Sr. Presidente. para mostrar que os cearenses
estão mais que atentos a todos os seus aspectos econômicos;
nossa região.
Verdade que se formos examinar, corno já se examinou não apenas por nos abeirarmos çie urna eleição, quando os
no âmbito dessa Comissã'o, as diferenças do desenvolvimento Poderes_serão renovados quanto aos seus ocupantes, mas com
regional; verific3ndo-se isso há de se convir que os re_cursos uma preoCupaÇão que se agrãva notadamente_, não pela proxidestinados ao Nordeste brasileiro não foram primorosamente midade da quadra política, mas pela proximidade de um desenaplicados. Porque, com o ·decurso de tantos anos, com a exis- lace económico que atingiu todo o Brasil e que., no Nordeste.
tência tão longa desses órgãos, se_ a aplicação houvesse sido é ainda mais grave_.
Encorltramos as lamein~ções,- ~s criticas, autocríticas~.~
ideal, por certo a seca não produziria_ esses .efeitos que estão
sendo vividos ainda agora quando chove:;-_efe)tos, lamenta- exames. análises as mais diversas possíveis sobre a economia
velmente , ainda sentidos por nossas populações._ A ·questão ' brasile-ira; e temo a ~evisão Constituci9nal, porque ela será
da água, por exemplo, é uma coisa incríver;· a problemática
feita exatamente nesta hora de crise económica, quando é
tem uma força dramática da maior expressão.
mais· fácil aos que têm capital pressionarem o Estado para
Agora, a SUDENE existe há tantos aiws. o DNOCS
obtenção_ de medidas contra os que só têm o trabalho, contra
existe há tantos e tantos anos, o Banco do Nordeste tambéin
os que não têm os recursos financeiros necessários a que levem
existe há muitas décadas.__Com a aplicação ·regular de toda·
a sua faceta económica em frente, sob o episódio do capitalessa força, Srs. Senadores.; a verdade é que teríamos um Nortrabalho, não apenas do capital-dinheiro propriamente dito.
deste hoje bem diferenciado. Acredito, no ~ntant~. que nessas
No Nordeste. a economia se agrava. Não ·sei o que seráidentificações que estão sendo feitas, verifique-se que a cor~a econ~mia bra~ilei~~ nes_tt;t -~_ora_ e_m__ que tudo se tornou
rupção que dominou o País também dominoU' este setor. Retão dramáticO, se ainda cometemos os erros, que. aliás-:sustencursos que foram angariados junto à SUDENE não tiverám
tam a Revisão Constitúcional: privatização da PETROBRÁS,
a aplicação devida. a aplicação-regular. E o· resultado é que
pessoas enriqueceram. grupos económicos ·se acresceia_ni_ e· quebra do monopólio do petróleo; privatização da TELEBRÁS, quebra do monopólio das telecomunicações, quando
o Nordeste não resolveu convenientemente a sua problemásabemos que isto não deve acontecer ante a soberania e, muito
tica, não alcançou a solução ideal dos seus problemas.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Agradeço a
V. Ex•- Acho que é um bom acontecimento da minha fala
exatamente a participação que me é dada pelo Senador Jonas
o Sr. Jonas Pinheiro- v. ex~ ri1ec9,n.~e_de um ~Parte, Pinheiro.
nohre Senador Cid Sahóia de· CarvalhO?
V. Ex-' tocou naquilo que. apenas de leve, mencionei.
que é esse aspecto de corrupção. Penso que a corrupção está
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ou'ço V. Ex•
tão entranhada na vida brasileira, que, quando acontece. como
com todo o prazer, nobre Senador Jonas Pinheiro.
está acontecendo, uma CPI como a do Orçamento, apenas
se levanta o véu de uma pequena parte. Na verdade, se formos
O Sr. Jonas Pinheiro -Senador Cid Sahóía de Carvalho, -dar uma caminhada pela vida brasileira. passando pelos episóquero me reportar à parte inicial do pronunciamento de V.
dios, acima de tudo, pelos episódios que fraudam a Fazenda
Ex", q:uando_cnfatiza as dificuldades enormes a que foi submePública. a Fazenda Nacional, e. a partir daí, indo em frente,
tido o Nordeste, especialmente em decorrência da prolongada
vamos descobrir_ um Brasil q:ue inseriu, no.próprio estilo de
estia~em que se abateu __ dramaticarJ.1ente ·sobre essa Região
vida, na sua cultura, na cultura em si. no sentido sociológico
tão nca mas tão sOfiida,_tão penalizada pela própria ·natureza.
e patológico desta expressão _:_ se é ·que é possível dar um
V. Ex·' relacionou alguns organismos do _Goyernb' Fêderal.
sentido patológico à palavra "cUltura"; o" J3rasi1 inseriu até
falou sobre a existéricia. de longa data, de órgãos como· a
em sua Cultura todas aS mot"ivações que lev3in a uma deSonesSUDENE- Superintendência do Desenvolv-imeiuo do-Nor- tidade altamente tolerada.
deste, o DNOCS ~ Departarríento Nacional de Obras contra
Houve época no Bras"il em que Õ contraQãndo só_ tinha
as .Secas. o Banco do Nordeste. o DNOS- oe-pariamento
um~ concorrência: as is~!jçõ_es dii:d.a?_ pcló próprio _GovernO
Nacional de Obras de Saneamento
e -outros organiSmos
que já deveriam, pela sua long·a existencia. ter- ericontrado Federal. isto é, isenções a rodo, que correspondiam. por certo,
uma solução·satisfatória e definitivà qUe diminuísse as agruras a um contrabando com características legais._ paí pôr que
teríamos q~e aspear essa palavra "contrabando". Um B~áslt
dessa gente tão brava e tão_sofredora. V. Ex'.. lembtou. ~om
que tolera a pistolagem, Uma pistolagem que atinge a governapropriedade. sobre a ~o~rupção que hoje se.descobre através
das CPb, principalmente a CPI do Orçamento, que· se encon-· dores, a políticos, inclusive um Senador da Rep!.Íblica e um
tra na fase final de seus trabalhos e que revelOu a nós Congres- Governador do Acre~ uma cul~ura que. permite. nos sertões,
a profiSSão do pistoleiro, a pessoa cn.carregada de matar. mão
sistas e ao Brasil inteiro o mar de lama em que esteve mergualugada exatamente para matar. para apertar o gatilho;_ ~ma
lhado o Congresso pela açáo de parte consideFável de Congressis_tas. home'ns públicos e administradores. que se locuple- cultura que assiste à polícia tocar-se ao crime e. nur11 determi~
taram com os recursos dos contribuintes, desviaram os recur- nado minu~o. num de_terminado momen~9, é, c;iifícil. s_epara·r
onde termina a delinqüÇncia e on,de c_Ümeça a ativ:idad.e polisos das obras para os seus· interesses particulares~ ·para o seU
cial; Um País que tolerou o contrab~ndo e onde os contrabanusufruto. V. Ex" falou também do renascer de uma ·espérança-.
distas se fizeram heróis- os Contrabandistas se fizeram heróis
e eu somo o meu pensarrtentb- a·o· de V. EX''. pois também
neste Pais.
vislumbro.- no fut"uro. o renascer de .. nossas esperanças. Já
se diz que a nossa História estará definida da seguinte forma:
Houve a época do contrabaci-ido e do des_caminho, mas
o Brasil antes da CPJ c o Brasil pós-CPI. Eu também estou uma época em que as colunas sociais se abriram para receber
convencido disto~ As atitudes dos homens públicos estão em
novas personagens, exatámente o novo-rico, as pessoas que
cheque; a sociedade exige dele.s transparência.·e não _sé poderá ganharam as elites pelo caminho da burla do Estado,_ quer
mais fugir disto daqui para·diante. Creio_ ~ qUe os desvios de
no contrabando, no sentido da entrada indevida da mercarecurso·s, a má gestão do dinheiro público, os ·aros ·adminis- doria; quer no contrabando, no sentido da saída indevida
trativos falhos, negativos, tenderão a ceder espaço, crescente- da mercadoria. e, até, como houve - e houve tanto - , a
mente, â.lisura, à transparência. à responsabilidade. ao senso troca da cera de carnaúba por uísque e outros produtos naciode dever_, ao compromisso do homem público com asócicdade. nais, que foram trocados pela produção estrangeira nas proxi:.
De mudo que é de se esperar e de se confiar qüc ds trabalhOs midades das Guíanas. TUdo isso se tolerou neste País: Polícia
dessa CPJ prossigam e levem a resUltados concretoS_. Chegou
violenta, o tráfico de drogas, a prostituição· deSinedida, até
a hora de se parar com a impunidade, com os desvios de
a prostituição irifantil.
recursos públicos, com o usufruto de benefícios, dos recursos
.
A verdade é ·que adoeceu a sociedade brasileira·. ·e o
c da máquina pública administratiya._ O_Nordeste. como bem
Nordeste. de que falo neste pronunciamento.~ não f_ícOu isen"to
d~ss: V. Ex'-', aca_ba de receber esperançosas chuvas, que Já
a nada disso. Po~ certo, os-r~cursos que deveriam ter cheg_ado
dtmmuem o sofnmento do .seu _povo. Não é fácil O- drama
ao Nordeste taiJ?.bém sofreram as práticas culturalmente autode_ multidões de pedintes, famintos e sedentos, assim como
rizadas.
não é fácil ver rebanhos sendo dizimados pela sede e pela
E hoje, quando ciamamos pela continuidade.. de Ó;gã.os
falta de pasto. Foi um quadro duro e_ penoso que viveu o
como
o DNOCS, como a SUDENE, clamamos por uma reviNordeste. Espera~os que as chuvas ~açam _renascer as espesão desses órgã_os. ~ão ~ que"_queiramos a continuidade pura
ranças, que nao_seJam chuvas passaget~as, m~s criadoras, que
e simples de cada um dess~s órgãos~ queremos o rediinen~io
tragam água para o povo, pira os animais, para todo o Nordeste, para que esse povo·soúedor tenha momentos de satisfa- , namento-ou ate:,uma redescoberta das finalidades. _o re_encontro com o~ fins que devam caber a essas inStliuiçÕes. O ciue
ção e de contenta!llento e possam viver de maneira mais digna
estou falando é que o Nordeste brasileiro não prescinde ainda
. Nobre Senador, com este aparte, eu queria participar do
dessa ajuda para o combate.em momentos_~normemente tris~ ·
discurso· de V. Ex~, solidarizando-me com suas palavras e
tese dramáticos quaOdo somOs assolados pela desorganizaç_ão
dizendo da oportunidade com que são trazidas ao Plenário
da própria natureza.
da Casa.
menos. ante os ihter't.!sSeS populares. pior ainda. não deve
acontecer para 6 bem da nossa ecbnoniüf.--
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Mas. Sr. Pre~idcnte, não querendo mais me alongar. que~
ro diur qu~ neste País tudo está associado â corrupção. Ê
dirícíl encontrar-se' este ou aquele setor para o qual se diga:
esse é intocado, esse é perfeito, pon.1ue a sociedade brasileira
adoeceu. Temos a obra de um Gílherto Freyre, de um Fernando Azevedo, de um Josué de Castro. de um Jádcr de Carvalho.
obras as mais variadas. como a de Djacir Menezes, cientistã:s
sociais que identificaram os nossos prohkmas desde. aspectos
antropológicos, passando por toda uma gama das ciências
sociais, apq.rrando no exame sociológico. no exame d~ cultura
brasileira. para demonstrar a mentalidade do brasileiro. a
vida do brasileiro. a condição racial do brasileiro. a fome
do hrasilciro, a geografia da fome. a geopolítica da ro-me·.
a convivência da fome com a atividadc política, a conviv_ência
da fome com o próprio Estado. os acertos e desacertos em
---=
_
. • • , : •
conluio com o próprio poder. _ _
Assistimos~ _até~ às explicaçõeS do banditismo, GOmQ .e
por que os cangaceiroS e tanto~ ri10v_inientos arma_dos_tomaram
o Brasil afora em determinados momentos mais patológicos
da nossa história. E. hoje, exam_in[;t~c!9_~s~ t~s!o isso. chegamos
a uma identificação mais ousadã ã.inda: à cultura da corr_upç~-Ç.
Há na vida nacional um l!Stilo de :vida que pode_ vir n·as folhas
mais importantes do País, nos jornais mais expressiVos. Há
convivência do prestígio social com o crim_e, 20rq_uc se_obtém
_~
o prestígio social cxatanlcfiú~-:ãú~Y~s-(JO delitO.
Ainda hoje, e com plena CPI:em funcionamentó para
apurar o Orçamento, para apurar 3 Previdência, para àf>uraf
o Ministro Rõgéri"o"Magri, para ·apurar a PETROBRÁS. par.a
apurar fundos de pensão, para apurar i!mprei:teiras. côth_-uinf~s
e tantas CPis, o País. pacificaníeritC, ainda--Convive também
OOQ1 a manipulação da informaçãÓ. O Paísconvive, pa'cifica·
mente, com a injúria devidamente lnstituCioijãlizada, a·ca,I&nia
institutiohalizada. inclusive crimes· contra a honra, tudo inst-i·
tucionalizado: caluniai. caluniai; que algo ficará!
_
Então, Sr. Presidente, nesse q-uadro é que verifíCamos
como é necessário fincãr as base_s_ do novo Brasil, quândo
varreremos dos nossos costumes. quando criaremos a íritõle·
rância ·popular para com todos esses fatos-_delituosos, não
apenas com os· delitos contra o Fisco, m~s.os delitos contr;;t
a cidadania, os delitos do empregador contra o empregado,
os delitos do Estado contra seus funcionários. Há de se cr'iar
uma intolerância contra o achat<im€mto salari3l, que é também
um crime cometido sob os aplausos de economistas que posam
de sábios, mas que, na verdade, nesse mister são delinqüentes
intele_ctuais.
Por isso, Sr. Presidente, é que vim à tribuna fazer esse
alerta sobre o Nordeste. No momento em-que se quer transfor·
mar, destruir, desmontar. respeitem a estrutura administratiVa
de socorro ao Nordeste, porque essa estrutu-~a ainda é neces·
sária. muito embora deva·ser revisada, inclu-sive quanto aos
seus propósitos. (Muito bem!)

As proposições ficarão sobre a mesa durant~ tr_ês dias
úteis, a fim de recebercin emendas, no_s_ termos do art. 8\'
da Resolução n" 110. de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Junior)- Esgotado o tempO deStinado ao Expediente.
Passa·se ·à
ORDEM DO OlÁ
A Presidência retira da pauta da Ordem do Dia da presente sessão o Projeto de Lei da Câmara n" 220, de 1992,
nos termos do art. 175, alinca e, do Regimento Interno.
É o seguinte o item rCürádo:
··
· PROJETO DE LEI DA c·ÃMARA N• 220, DE 1194
. pisc~sãç,, erp turno úniço. do Projeto de Lei da Câmara
n·· 220. de 1993 (n·• 3.711193. na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Pt:~idente da República, que cria, com natureza
ciViL a Agência Espacial Brasileira- AEB._e dá outras provi'dências. fD"épendendo d_e pareceres das Comissões de Educa-ção, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos
Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania.

·O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -Volta-se à lista
de oradOres.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte di:scursb: Sem revisão do orador.)..:...... Sr. Presidente, Senado-r Nabo r J uniot; Srs. Senadores, nesses últimos dias, o Ministro da Fazenda, Fernando Henfique Cardoso, tem expressado
que, se houver necessidade, aceitará a missão de ser candidato
à Presidência da República. Apro?'imadamente, essas foram
as palavras que S_. Ex~ pronunciou- em Goiânia. A partir-dãi,
·cturante os últimos três dias, mais e mais ·abertamente, colocou-se cbino urll' pcis'sfvel candidato do PSDB à- Presidência
da República. - ·
. Gostaria de assinalar que considero legítimo que o Ministro-Fernando Henrique tenha essa aspiração. S. Ex• tem todo
o direito de ser ·candidato.
Gostaria, entn!úui.to, de registrar alg~mas reflexões, pois
temo que essa atitude: de nosso colega no Senado, Ministro
Fernando Henrique CardOso,_ possa_ ser um sinal de quem
esteja -querendo jogar_ a toalha antes de co~pletar uma tarefa
inúito-ími)Oft<iitte, p6ís o MiniStro Fúnando-Henrique Cardoso teve a delegação do Presidente Itamar Franco para elaborar
o Programa de Estabilízação. Então; além do Presidente Itamar Franco, óbv'iamente, ele é o principal responsável por
aquilo que se denominOu ser o Plano Fernando Henrique
Cardoso 2:
Lembremo-nos de que quando o Ministro Fernando-HenriqUe ea-râoso aSsuiniU,_ em abril passado, o MinistériO da
Fazenda, a infl:ãçào estava Oa ·casa dos 25-% ã.o -mês e, desde
erltãO, ela vem -se elevando gradatiVariteiite. Esta.mos Coni
uma inflação na casa dos 40% ao mês, senlpre ou quase sempre
crescendo de um mês para· outro. Portanto, como avaliar que
estaria o Ministro· etn condições adequadas de se lançar candiCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
dato a Presidente antes mesmo de, pelo ntenos por ·um mês,
já se ver a inflaÇão diminuir?.
-- -~'
-- Beni V eras_ Cttlos Patrocínio_ Eduardo Suplicy _ Francisco
É bem verdade que estamos com a economia um pouco
Rollemberg _ Iram Saraiva _João Rocha_ Jonas Pinheiro _ José Jl!.ais dinamizada; é· bem verdade que a taxa de crescimento
da economia tem sido positiVa ·nos últimos Oito meses; há
Paulo Bisol_ Márcio Lacerda_ Nelson Carnelr_ó.
_ ligeira recuperaÇão do nível de emprego- é preciso rêssaltar,
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jiu1ior) -Foi encaminhado
apenas ligeira~ _Exjste ~ preOcupação com respeito à questão
à publicação parecer da Comissão de AssuritOs Econômicos,
da solidariedade, da melhoria da distribuição da renda e da
que conclui pela apresentação dos Projeto(de Resolução n9s
riqueza, mas os passos nessa direção são ainda m4it_o precários.
-- 2 a 13, de 1994.
o
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O próprio Ministro Fernando Henrique Cardoso participou, neste final de semana, em Águas Belas, de um ato de
distribuição de cestas básicas. Naquela oportunidade, ressaltou que estavam também sendo feitos os pagamentos para
os trabalhadores inscritos nas frentes de trabalho, que" estavam
ali obtendo suas remunerações, num sábado pela manhã, na
agência do Banco do B:r;asil. Eram cin_co mil cento e oitenta_
trabalhadores do Município de Águas Belas, que, alistados
num programa emergencial, receberam Cr$49.380,00- Cada
um, por um mês de trabalho nas frentes produtivas; ou seja,
uma-remuneração, aproximadamente igual à metade do salário ·mínimo do mês que passou, ou menoS de 113 do salário
míniino do mêS' vigente. Ora, será que o Ministro não estaria se precipitando um
pouco?
·
·
·
·
Gõstãrià: de relembrar a recomendação que fiz - como
seu colega no Senado Federal, e companheiro de tantas lutas,
embora de partidos diferentes -, quando da sua primeira
visita ao Senado; 3pós fel- -assumfdo o- cargo: de Ministro da
Fazenda. Perante os Srs. lideres, no gabinete do Presidente
Humberto Lucena, tive a oportunidade de dizer ao Ministro
Fernando Henrique Cardoso que seria importante, para que
fosse bem-sucedido como Ministro da Fazenda, que avaliasse
qu~ aquela era a s_u_a -principal missão, de extraordinária importânCia para o País, ou seja~
Coilseguir "COmp3tibilizar
a retomada do crescimento, o -combate à inflação, a melhoriã.
da distribuição da renda e a erradicação tla miséria.
Transinili a S. Ex~ que, na mlriba avaliaç3o, seria ixitportante que ele delineasse como meta, pelo mc;:nos de sua parte,
tram~mitir ao Presidente Itamar Franco, aos brasileiros, ao
seu própriO Partido que p~ocuriria- se_ ~or99!r_ ~ ~d~spp~ição,
até o final do G9verno-, dada a responsabilidade daquela tarefa
qu~ lhe foi 3tribuída, qUal seja, a de conseguir resolver .os
problemas básicos da economia brasileira.
, O Ministro Fernando_ Henrique Cardoso, em verdade,
precisou de alguns meses para formular um progra_n:t_<'! de e~t?-
bilização .. Somente depois de;: praticamente seis meses é que
S. Ex~ delineou aquilo que agora veio a se chamarPrograma
de Estabilização, que foi anunciado,à Naçã_q_~_está tramit~ndo
nq Congresso Nacional~ Esse programa envolve um aumento
nas alíquotas de alguns impnstos, como do Imposto de Renda,
a entrada em vigor do Imposto Provisório S9bre Moviirientaçõ~s.Fmanc~iras,,que já ~h-aV~a-sidO apr?VadOãritefiOrrnente;.
O Ministro conta, também, com a certeza dos recursos
da COFINS, conta com uma ampla mobilização - que é
do seu mérito e, também, do Secretário da Receita Federal,
Ositis Lopes- num -esforÇó de arrecadação bem maior. Mas
seu plano envolve, agora, essas proposições, no sentido de
se canalizarem para o Governo Federal 7,5% daS cOntribuiçõeS que iriam para os Estados, que antes eram de 15%,
a formação de um Fundo Social de Emergência, fundo esse
que colocará nas mãos do Executivo a destinação de recurSos
para diversas finalidades.
O Ministro Fernando Henrique Cardoso tem dito qoc!
a sua meta é o ajuste fiscal, é conseguir que não haja déficit.
Por outro lado, eis que o Ministro Fernando Henrique Cardoso, ontem, após a cerimônia em Águas Belas, em entrevista
a uma rádio de Recife, resolveu.. criticar aquele que está na
frente das pesquisas de opinião para se tornar Presidellte da
República.
Diz o jornal O GLOBO:
Depois de ter ac!mitido deixar o Governo para disp'!-tar
a Presidência da República, Fernando Henrique partiu para
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a ofensiva e escolheu como alvo o candidato do PT, Luís
Inácio Lula da Silva, a quem acusou de não ter um projeto
consistente para o Brasíl, dizendo que Lula transformaria muita coisa boa em ruim.
E, aqui, pego a declaração do Ministro Fernando Henrique Cardoso, entre aspas:
Não vejo qual é a proposta de Lula, qual é o modelo
de Brasil que o PT quer. É tudo _mUito confUso;-·rrn.iifo ámbíguo. V~ti ser uma grandé- Nicarágua~ -çu~3~ N~~-~á··• ~-: il(irmou o Ministro.
Ora. o Ministr-9-Ferna_ndo Henrique Ca"rdosõ, por diVersos meses, embora já Ministro, demorou a colocar para a
Nação o seu prograrria de estabilizaÇão, que ainda não resultou
em baixa efetiva dos preços, porque esses vêm apenas decrescé:ndo. Com cfú.e base, com que autoridade vem ele agora
crití6lr Luiz Inácio Lula da Silva por ausência de programa?
Sabe perfeitamente o -Ministro que Lula e o Partido dos
Trabalhadores, inclusive com o apOio dO PSDB, "jã ·ápresentaram um programa para o País, em 1989. E~ para 1994,
pretende-se dar um salto qualitativo na elaboração desse programa, que, inclusive, vem sendo objeto de_t;}ebate e discuss_ão
com muitoS segmentos da sociedade. Ele não está ainda inteiramente formulado.
F3z parte da elabora~ilp _~o pr9g~am~ -u~ diai~ó~tJÇo
erit profundidade, que todos os segmemos çla sociedade, em
especial aqueles com maior afinidade com o Partido dos Trabalhadores, estão realizando.~_Q_próprio Lula vai realizar, na
próxima semana; mais Urila-etapa do que se dénominOu "A
Caravana da Cidadania": A partir do dia 25-âe 'jariéirà,'ele
parti~ipará de uma viage~, ~ cqip. ,~,sS~sSot~ q'ue ~nheêém
a Ama~ónia- de ManaQs_a Belém_ do Par~ -_passando
por várias cidades, dentre_ elas Santarém. Serão praticamente
de dez a onze dias, pelo Rio Amazonas, nes-se trajet~ de
conhecimento, de diagnó!i'ÜCO. - -. -. - . - - : -__ ..
Temo que _o Ministro· da Fazérida, Fernando Henrique
Çardo_so, ao estar participando ativamente da distribuição._de
cestas básicas, em Aguas_Belas, tenha ev.entualmente_umgest_Q
corno aquele do Sr. Fern8ndo Collor de· Mello, que_ caracte!izqu as eleiçõe_s de Alago~ em ~990. o_ GoV~~nQ_ Ferq·andô
Collor de Mello _distribuiu i~~meras_c~tas básiçast nã~ ~penaS
em Canapi mas também em outros lugares, com a partic~pação
ostensiva do seu:candidã.to, _o atual Governador Geraldo Bu:lhões, fato que provocou_ g_iaves problelllas, pois, -de acordo
com constatações posteriores, a compra de cestas básicas er~
irregular. Todavia, o próprio Ministro Fernando Henrique
Cardoso, enqU?nto Senadq_r:, avalio!.!- que eram adequadas as
críticas que se faziam a tais procedimentos. Avaliou e-enCaminhou, favoravelmente_, ufl?. Qrojeto que substituiu t{lJ p_tática~
Refiro-me ao :P_rograma de Garantia de Renda.!V1;ínima cujO
objetivo seria dar a cada cidãdão brasile_iro Ull). CO!llplemento
de renda que lhe.garantísSe o direito â cidadania. Isso evitaria
que pessoas miseráveis deste País se encontrassem em tal
situação, fato _que poderia ser utilizado em campanha eleitoral,
como pretexto para a distribuição de um benefíc:;io que deve
ser considerado um direito daqueles que não têm o mínimo
de rendimento. Esse rendimento fornecido possibilitaria a ca~
da cidadão, a s~us filhOs ·o direito à ·educação-, -_à saúde, à
moradia, à aliníéntação e asSim por diante. _.
·
-- -Portanto, esSa minhã coioc3.ção é no sentido de que haja
uma reflexão construtiva·por parte do Ministro ~ernando Hentique. Antes q~e haja indící<f, de sucesso no Programa _de
Estabilização, antes que se comece a verificar a diminuição
efetiva da inflação, acredito que esse lançamento poderá aca-
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har prejudicando, indusive, os próprios propósitos do PrograM
ma de Estabilização.
_
.
O próprio Ministro Fernando Henrique declarou, ontem,
a empresários, em Recife, que já não- pens-a- em instituir _a_
Unidade de Rcfe;iên-c~a de Valor ~m feyereirq, porque a inflaM
ção continua a subir. As próprias metas, ColoCadas por S.
Ex~. estão tendo q!le ser ádiadas.
Para co~eç_ar, nãÓ há-_alncta' UITI~ :definiçâ9 ~lara·ciq que
seja a Unidade de Referênçia de Valor._
-O Secretário de Política Econômica, Winston Fritsch~
em entrevista,ontem, ao jornal<? E;stado 4e S. PaulO, apesar
de ter dito em_a1gt+ns rnorn,entos que a URV será fixada em
termos semelhantes ao do dólar. que terá _uma_ ideQ.tida.de
com o dólar, não definiu ·aití.da qual será a norma __objetiva
de medida da Unidade de Referê-nda de. Valor.
Da minha parte, acredito que, se for i~stituídO-~m itidiCe
como a URV, seria racional que fosse ba,s~qda. em critérios
ohjetivos. Quais seriam eSses critérios? Exatamente, a medida
da inflação. Se o objetivo é tornar a inflação cada vez nlais
presente na hora de medi-la, por que não adotar o-. Gritlt:i9_
do ajuste diário -da Unidade d~ Referência _de Valor; acuntu-·
lando.-se, a cada dia, o Que aconteceu. no~ tíltimo~·trinta dias?

...

··--

..

.,~"--.

Tempos atrás, talveZ fosse difíCil adotar uma medida_!'rierisal da inflação ajustada diariamente. Entretanto, este dilema,
este fenôrrieno ·da inflação alta está tão presente entre ilós,
passamos a depender tanto de urna infl~ção alta~ -qUe ·mais
e mais o~ iristitutos especializadOs cOmo a Fundação Getúlio
Var,gai,· o IB.QE, a .I7IPE,, q DI,EESE têm aperfeiçoado os
seus métodos para meclir a inflação.
.
·
. · ...
Assim, hoje, temos institutQS c.orii.o a FJ..l!ldação Institu.tq
de. Pesquisa Econômica que mede a inflã:ç-ão c~dadia, acumulada: noS úlÜm.oS 30 dias. Se i~t_o _é possível ser feito para
São. Pal..!lO. o I~G~ pod~._-perfel~a.rilente, adqtar critérioS se-::
melhantes para fazer uma medida nacional do índice diário
acumulado de inflação mensal. Isto seria, no meu entender,
uma base objetiva e não sujeità-a:<farbífriõ parã" u-ma-medida
--- ·como a Uriidade de Referência cteVàJor ... · ·
Outra coisa que permanece incógnita, ainda não defiiüda
no Programa de Estabilízação,: é como os trabal_hadores e
empresários Vã<:f ádotar a Unidade de Refetêricfa- de Valor·
como medida para a política Salarial ou para o estabelecimento
dos níveis de salário que serão negociados por ambas as partes.
COnsidero positivo que o· GóVe·rnd·;estera~âizendo que nãO
será algo imposto~ que será ·objeto da voluntariedade, da evel_ltual aceitação por parte, tanto de trabalhadores quanto d~
empresários, do critério-da Unidade de Referência de Valor;
no entanto, para que este critCrio·sejã--cOnfiável, acredito
seria mais adequado que ele fosse baseado ep_1 critérios obje_tivos.
EiS, portanto, uma·tecomeÕdação aquf'COlOcifdã p3rã -o
Ministro Fernando Henrique Cardoso: que S. Ex~ tenha a
suficiente prudência e procure não dar sina~(~e que já esteja
"jogando a ~o~lh~", desistindo de enfrentái esse mOnstro,
cada vez mais difícil de ser domadO, que ·é·a··iitflação.
Acredito que será difícil para o atual Mfrl.is~r9dá:~FaUrld~
considerar-se um candidato forte se, ~ntes mesmo de o Programa de Estabilização.corn.eçar a çiar~r.esultado~, S. Ex~. simplesmente, já saiU dizendo que não cons_egue _~dõmar. a inflaÇão·,
que seria melhor, então, candidatar-se à PreSídênciã. .da República. Antes de dar sinais de que efetivament~_6<msegue dom~~
a in"flação, e nãO por métodos artifiCiaiS ·de ~Uftq_ prazo, seria
importante para S. Ex• procurar convencer a sociedade de
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que tem meios efetivos de controlá-la, sem provocar a recessão.
e, ao mesmo tempo, conseguindo erradicar a fome e a miséria.
No que díz respeito ao plano de Lula e do Partfd.Qdps
Trabalhadores _e dos partidos que pode-rão se aliar, - e eu
nã()_ excluO ã possibilidade, em especial no ·segundo turno,
de o próprio PSDE-do Ministro F:e.rnando Henrique Cardc;>sq
apoiar a candidatura de Lula -:- , eu imagino que serão os
próprios técnicos. os própriOs formuladores do PSDB que
estarã.o também colaborando criticamente com aquilo que será
~
elaborado .mais_ profundamente.
)..íaS o -MiO.lstro Fernando Henrique Cardoso pode tef
a ce_rteza_de que nós· estaríamos dandQ_passos.mais acelerados
mi.díi"eção"de medidas _que Viessem· Cómpatibilizar a ·queda
dajnfla_ção com a reto111ada do crescimento 'e a erraôicação
d3 misé"ria;-medidaS como a.refornia- :igráriá,' que seria ffiuito
mais acelerada num governo como o de· Lul3.," do -Partido
dos Trabalhadores; medidas coino a jmplantação do Programa
de Garaótia:· de Renda Mínima; que, no meu entender, pode
perfeitamente. ser àbraçado pelo Governo Itamar Franco,
principalmente nO que.~ diz respeito à sua.aprovação complemeiltarmen te pela Câmara d.os Deputados, já que foi aprovado pelo Senado Federal; medidas como a .introdução de
um sistema tributário maiS racional e que garanta maior eqüidade. na_distribuiçãc:) da. renda _e da riqueza.
Sr. Presidente, Srs.-Senado'res, para concluir, quero informar que não há fundamento .naquilo que vem sendo propalado
pela imprensa de que teria havido um acordo entre_o Partido
dos Irabalhadores·e segmentos do PFL ligados ao ex-PresideQte.José_Sa_:me_y, no s~nti4o ~e poupar a Deputada Roseana
Sarne;y de depor na CPI, de_ter a quebra de seu sigilo bancário
e fiscal, muito menos cOm respeito ao e;x-goVern3.d_6_r: ~Deputado Miguel Arraes. _
Na.ve'rdade, até'quero·djZ,ef que nlinha proPoSição
ab"ert'a, qUé procurertfa-nsmi(it' tloje â Deputada: Roseana ·Sar-·
ryey.• peSsoalmerite~ em telefonema, e ao Ptóp'rlo Deputado
Miguel .Arráes ~ n~9 pude entrar em. contatq ·peSsoalmente,
.apenas falei com sua assessoriã, urna vez que ·s.e encontrava .
fora .de Recife-, é nO.~e~tidode que ambos tenham a dispow
sição de, por sponte propria, por vontade própria, esclare·
cerem à CPI qua:iSQ.uer'd_úvidas._' - ·
A Deputado Roseana Sarney· informou-me que já se dispôs a colocar os dados relativos à sua mo-vimentação finãnceira
e bancária à disposição da CPI e• que também esClareceria
quaisquer dúvidas. .
__
_
_ _,
- Eu trago este_ esclarec~mento_ corria prÔva de- que. não
houye •. ~m momento algum, da parte do Partido dos Trabalhadores, qualquer ã.titude como a que o .Deputado Luiz Salomão
expôs na imprensa. Este assunto ~rá certaiQ.~n,te objeto d~
análise na reunião da C~I que ocorrerá ainda hoje. , _ __,
Muito obrigado, Sr. Presidente.

a

OSR. PRESIDENTE (Nabor Junior)'-'- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar bs trabalhos, designando
para a sessão ordinária de_ quarta-feira. à~ 9 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
.

.
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. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375,
VI!I, do Regimento Interno)
Discussão, em rurno únko,"dOProjetüde Lei d"a: Câmara
n' 220, de 1993 (n' 3.711/93, na Casa de origem), de iniciativa .
1
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do Presidente da República, que "Cria, Cóm natureza civil.
a Agência Espacial Br:asileira - AEB, e _dá outras providências". (Dependendo de pareceres das-ComissOes-de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional_, de A~~~t~s Econônúcos, e de Constituição, Justiça e Cidadania}-

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N·· 77, de 1990

Votaçãcf,-em turno único, do Projeto de Le:i da Câmara
n' 77, de 1990 (n" 3.056/89, na Casa de origerii), que "dá
nova redação ao arr. 19 da Lei n" 7.729, de --16 de janeiro
de 1989, para -especifi~ar como sendo Segunda a Junta de
Córi.ciliaçãoe Julgamento de Dourados. Estado de Mato Grosso do Sul,"tendo _ _ _
.
Parecer favorável, sob n•• 345~. de I 993. da Comissão:
. - de Constituição, Justiça e Cidadania.
-3..
PROJETO DE DECRETO LÊGIStA'fiVO
N" 6, DE 1993
Votação, em turno únicQ, do Projeto _q_~ Q~~re_to Legislativo n" 6, de 1993 (n" 162/86, na Câmara..dos Deputados).
que "Aprova o texto· da Convenção·n~ 126. da Organi~ação
Internacional do trabalho. sobre Alojamento a Bordo dos
Navios de Pesca, adotada por ocasião da 50d-S~áo da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra. em
1966," tendo
Parecer favorável, sob n" 400, de 1993, da Comissão
-deRelações Exteriores e Defesa Nacional.

-4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ne 10. DE 1993
.

Votação,.em turno úniço. do Projeto de Deçreto.LegiS.:
lativo n' 10, de 1993 (n' ·141191. na Câmara dos Deputados),

que "Aprova o texto do Acordo sobre Transport.es Aéreos.
celebrado entre o Governo da República Federat~va_ qo Brasil
e o Governo do Reino da Tailàndia, em Brasilia, em 21 de
março de 1991," tendo
Parecer favorável. sob n\' 408, de 1993. da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
·-5-

....

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'' 12, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 12, de 19Y3_(n' 177/92, na Cãmara dos Deputados).
que "Aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Hong Kong,em Hong Kong, em 6 de setembro
de 1991", tendo
.
Parecer favorável, sob n~ 402, de 1993, da Comissãó- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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-7PROJEIO DE DEéRETO LEGISL -\TIVO
N" 14. DE 1993
Votação, em turno único. do Projeto de Decr(!to Legislativo n" 14. de 1993 (n" 219/92. na Câmara ous Deputados).
que "Aprova o texto da Convenção Interamericatia sohr~
Conflitos de Leí em Matéria de Cheques. concluída em Montevidéu,em Xde maio de IY79, durante a II Conferéncia Especializada lnteramericana de Direito Internacional Privado," tendo
Parecer favorável, sob n" 404. de 19Y3. da CorriiSsão
-de_ Relações Exteriores e Defesa Nacional.
.··
-8PROJETO DE RESOLUÇÃO f.F·-IS9_-ÓE. 1993
Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n··
159. de 19Y3 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu Parecer n" 510. de 1993). que
'"·Autoriza a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BANESTADO. no v31or de quatorze milhões e setecentos mil cruzeiro!'t reais. a preços de ~etemtno dç _1993,_
para execução de projetes de infra-estrutura urbana:· ...

-9-

.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N·· 160. DE 1993

VotaçãO~ cnÍ turno útlico, do Projeto de Resolução n"
160,_ de 1993 (apresentado pela ComiSsão de Assuntos EconômicOs como co"ttclusão de seu Parecer n·: 5ll; de 1993), que
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) a contratar
operaçilo- de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
.S.A.- _,...., BANESTADO, no valor de vinte e- um milhões e
quatrocentos mil cruzeiros reais. a preços de agosto de 1993.
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimen- ·
to Urbano- PEDU".
-

10-.

. PB,OJETO DE RESOLUÇÃON':

. - ..

iqi. DE

1993

Votação, em turno único, do Projeto 9e Resolução n"
161, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n'' _512, de .1993), que
~·AutOriza a Prefeitura Municipal de Santa Mônica (PR) a
contratar operação de crédito junto ao Banco d_o _Estado do
Paraná S~A. - BANESTADO. no valor de dez milhões de
cruzeiros reais, para execução de projetes_ de infra-estrutura
urbana, naquele municlpio.

-11R'i'9YE,~ll\:1.ENTO N" I .446, D.E.1993

1.446.

Votação. ein turno único. do RequÚimento n".
de 1993. da Senadora Eva Biay, solicitando, nos termos da
alínea a do art. 256 do Regimento Interno. a retirada do
Projeto de Lei do Senado .n'' 181. de 1992. de sua autoria,
-6que "Acrescenta· diSpositivos à Lei n'! 8.080, de 19 de setembro
PROJETO DE DECRETÓ LEGISLATIVO
__de 1990, estabei~ç:endo normas para o exercício do planeja·
W 13, DE 1933
mente familiar".
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-12lativo n' 13, de 1993 (n' 194/92, na Câmara dos Deputados),
que "Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos _
PROJETO D):: LEI DO SENADO W 125, DE 1993
Regulares, celebrado entre o Governo da- República Federa(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3'·' ..
tiva do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em
da Resolução n' 110, de 1993)
Brasília, em 7 de maio de 1991", tendo
_
Parecer favorável, sob n\' 403, de 1993, da Comissão
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
n\' 125, de 1993. de autoria do Senador Mário Covas. que
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.. Dispõe sobre número de candidatos pelo sistema propor.cional nas eleições de_ 1994", _(Dependendo de, parecer da
Comissão de CoristítUlção, JUstiÇa Cidadania)

e

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júniorf::.... Está encerrada
a sessão.
(Lel'anta-se a sessão /6h24mln:)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
. (Resenha das matérias àpreciadasde !6 a 31 de
dezembrotle 1993 ~art. 269. U. do Regimento Interno)
Período de convocação extraordinária
do Congresso Nacional
(10" Sessão Legislativa Extraordinária
da 49~ Legislatura)

PROJETOS APROVADOS
'E ENVIADOS À SANÇÃO
- Profeici âe Léi da Câmara n" 59, de 19°93 (n•' 1.270/91,
na Casa de origem). que dispõe sobre o -S3Iáríos mínimo de
. médicos e çin,trgióes-dentistas. S.essão:. 16-12.-93 Extraordinária
PROJETOS APÍl.OV Ai>OS E ENVIADOS
à promulgação
. .,..-Projeto ele. Decreto Legislativo n>' 7, de 1993. (n" 196/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova os Estatutos da União
Iilternacional pará a Conservã.Ção:da Natureza e dos Recursos
Naturais (UI_CN). com vistas àadesão do Brasil aos mesmos.
-Sessão: 16-12-Y:J_.. _Extraordiriáría
_
_
-Projeto de Decreto Legislativo n;6, de 1985.(n' 78/84,
na Câmara dos Deputados). que aprova os textos da Convenção..n\' 137 e da Recomendação n" 145 da Organização Internaciona'N:Jo Trabalho, relativas às Repercussões Sociais dos Novos Métoiios_de Processamento de Carga nos Portós,_itdot_ada.
em Genebra, eilt25 de junho de 1973, darante a LVIII Sessão
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· - PfOjeto :de Resolução n\'. 154, de 1993. que autoriza
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar os limites
fixados nos arts, 2~ e 3~> da Resolução n~ 36, de 1992, do
Senado Feder_al, e a emitir Letras Financeiras do Tesouro ·
do Estado do Rio de Janeiro - 'LFTRJ. destinadas ao giro
de 90% da dívida- imobiliária do Estado, vencível no primeiro
semestre de 1994. -Sessão: 16-12-93 Extraordinária
- Projeto_ de Resolução n" 15, de 1993, que autoriza
o Governo do Estado do Ceará a emitir 25 ..8.04527.345 Letras_
Financeiras do Tesouro daquele Estado, equivalentes a
CR$6.893.294.734,71, a preços de 5 de novembro de 1993,
destinadas ao giro da dívida imobiliãria dO exercício de 1994.
vencível em 15 de janeiro vindouro. -Sessão; 16-12-93 Extraordinária
-Projeto de Resolução no;. 62. de 1991, de autoriza do
Senador Jutahy Magalhães .. -Qlf.~ al.tera disposit_ivos_ do Regimento Interno do Senado Fedefal. -Sessão: Z2-12-93
SUMÁRIO DAS MATÉRiAS APROVADAS
~PELO SENADO FEDERAL
(Mês de dezembro de 1993- a partir de 15-12-93)
Projetas aprovados·e enviados à sanção ....... ·····--·u ........... 01
Projetas aprovados e enviados à promulgação-.......... .-.~.:~-.. 05
Pro jetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ..... 00
Parece-r aprovado ...... ··-·· .. ~ ......... , .......... --~~., •·'-· ..·.. ~- .-;;.'.. .00
Até o dia 28 de dezembro de 1993)
Emenda ConstituCiOnal proffiu1ga4~· Pelàs :Mesas dO Senado Federal e da Câmara dos Deputados ......................... ~.-. .. H01
Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Senado
Federal. ......... , ......... , ...............·, c...... c·.,' .. ,."'·,.,,,.,.,,' .01
Projetos aprovados e enviados á sanção ......... ..... :.•• ~.~... ..-.A6
Projetos aprovados e enviados á promulgação ......... ,_._...... _83
Projetas aprovados e enviados á Câmara dos Deputados .... .41
Mensagens relativas á esçoJha de autorídades ............ ~--·"'··26
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 16• SESSÃO; EM 20l>E JANEIRO - rante a Conferência das NaçõeS· Unid3s sobre_ Meia Anibiente e Desenvolvimento, realizada na Cidade do Rio
DE 1994
de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992.
1.1 - ABERTURA
1.2.3 - Pareceres
1.2- EXPEDIENTE
Referentes às seguintes mtJt~fias:
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República
-Ofício "S" n• 88, de 1993 (Of. n' 342, de 29-06-93,.
- N' 38. de 1994 (n' 38/94, na origem), de 17 do
corrente, refereilte às matérias constantes das Mensagens

SM n•s 3 a 5, de 1994, de comunicação de recebimento.
~ N• 39, de 1994 (n' 39/94, na origem), de 19 do
corrente, referente à matéria Constante _da Mensagem SM
n~' 1, de 1994, de agradeciment~ de com~nicação.~
1.2.2- Ofício do1 l9 Se-cretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das
segufnleS matérias: ···· ·
-_ __
-Projeto de Lei da Câmara n• I, de 1994 (n•2.342/91,
na Casa de origem), que autoriZa ·a· cd<lção de áreas de

livre· ê::omércio nos Municípios de BI-asiléiã- e Cruzêlro doSul, no Estado do Acre, e dá outras providências. _
-· Projet<r de Decreto Legislativo n' 1, de 1994 (n'
390/94, na Câmara dós Deputados), que submete à condição suspensiva ·a renúncia de parlamentar contra o qual
pende procedimento fundad_o nos inci~os I e II ~o_ ?-rt.
55 da Constituição e determina 'outrãS pi'Ovidências.

- Projeto de Decreto Legislativo n' 2, de 1994' (ri•
271193, na Câmara dos Deputados), que aprova· 15 texte
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanç'IS
do Clima, adotada em Nova Iorque, em 9 de maio de

1992.
- Projeto de Decreto Legislativo n' 3, de 1994 (n'
272/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da COnvenção sobre Diversidade Biológfca:; ·assinada du;

na origem), do Prefeito Municipal de Sinop-MT, solicitando autorização do Senado J:<ederal, para contratar ope-

ração de crédito no valor eqUivalente a I. 722.00 UFIR
para investimentos em equipamentos, veículos, má_quinas
e implementes necessários ao serviço púb!ico. (Projeto de

Resolução n' 14/94).
.
- Ofício. "S" n' 3, de 1994 (Ofício PRESI-93/3682,
de 29-12-93; na origem), do Presidente do Banco CentraL
do Brasil, encaminhando ao Preside:r;tt_e do Senado Federal.
solicitação da Prefeitura Municipal áe Saporema-PR, para
contratar operação de crédito juhto ao __ B3nco do Estado

do Paraná S.A. - BANEST ADO,· no valor de Ci$
23.800.000,00 a pr~>ço> de.outubrn/93, uiiliiandÓ recursos
do Programa Estfidual de Deseõv~lvime_rit<? Urbano- PE-

DU. (Projeto de Res.olução n' 15/94.)
- Ofício "S:'·~, 06, de 1994(0f. PRESI-93/3685,
de 29-12-93, na.oíigem), com solicitação da Prefeitura Muni~ipal de l)híratã-PR, relativa à operação de crédito pretendidajutíto ao Banco do Estado d9 Paraná S.A. ~ BANESJ'ADO, no valor de CR$ 75.300.000,00, a preços de
s-etembrài'93; .l,Jtilizando recursos do Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano - PEDU. (Projeto de Resolu~

çãon'

~6/94.)

-Ofício "S" n' 011, de 1994 (Ofício PRESI-93/3690,
de 29-12-93, na ongem),_do Presidente em exercícii:,-do
Banco Centfãl do Brasil, encaminhando ao Sen~do Federal
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solicitação da Prefeitura Murlicipal de Rio Negro - PR,
para contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de CR$
61.400.000,00. a preços de junho de 1993. utilizando recursos do PEDU. (Projeto de Resolução n" 17/94.)
-Ofício "S" n" 13, de 1994 (Ofício PRES[-93/3692,
de 29-12-93, na origem), do Presidj:nte emex~_rcício dq
Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal
solicitação da Prefeitura Municipal de Cafclândia-PR, para
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A. -- BANESTADO, no valor de CR$
22.000.000,00, a preços de agosto/93. (Projeto de Resolução n" 18/94.)
-Ofício "S".h" 15, de 1994 (Of. PRESI-9313694,
de 29-12-93~ n~ orig~_~),_co_m solicitação da Prefeitura MunicLpal de -Elléas Marques - PR. relativa à operação de
crédito pretendida junto ao Banco_ dO Estado do Paraná
S. A. - BANESTADO, no valor de CR$ 5.300.000,00,
a preços de outubro/93, utilizando recursos do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. (Projeto
de Resolução n" 19/94.)
-Ofício "S" n" 17, de 1994 (01. PRESI-93/3696,
29-12-93, na origem)', do Presidente_do Banco Central do
Brasil, encaminhando ao Presidente do Senado Federal
solicitação da Prefeitura Municipill de Tamboara-PR, para
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de CR$
3.850.00D,QO, utilizando recursos do Programa Estadual
de DesenVolvimento Urbano~ PEDU. (Projeto de Resolução n'' 20/94.)
1.2.4- Comunicâção da Presidência
- Abertura de prazo pa:ra apresentação de emendas
aos Projetes de Decreto Legislativo n~s 2 e 3, "de 1994,
lidos no Expedíe'nte da prf.:!!~p:tc sessão.
1.2.5...:.. Cõmunicaç8o
- Do Senador Júlio Campos, de ausência do País~
no período de 20 a 27 dO corrente.
1.2.6 - Requerimentos
- N'' 18, de 1994, de autoria do Senador Esperidião
Amin, solicitando a transcrição·, nos:A.n:ã.isdo Senado Federal, de matéria publicada no _Jornal ~~_'farde, datado de
17 do corrente mês, página 4, Editorial, iritítulada Foi Deus
quem ajudou o PT?
- N> 19 e 20, de 1994,_ de autoria_do Senador Esperidião Amin, solicita:ildO- que sejam considerados, como li~

cença autorizada, os dias 13."14 e 17. do corre·n,te mês.
Votação adiada por falta de quorum.
_
- W 21, de 1994, de autoria do Senador Moisés
Abrão. solicitando que sejam considerados, como, ~icença
autorizada, os dias 3, 6, 10, 13, 14; 17, 20, 21; 23, 27
29 e 30 de dezembro de 1993. Votação adiada por falta
_de quorum.
1.2. 7 - Comunicações da Presidência
- Abertura de prazo para apresentação de emendas
aos Projetas de Resolução n'" 14 a 20,- de 1994, lidos no
Expediente da presente sessão.
.. '
·-Recebimento do Ofício n\' 8, de 1994, do Governo-da E~tado de Mato Grosso. referente- ao OfíciO n"' S/20.
de 1994.
... -.. ..
·'-Recebimento do Ofício n' S/28, de 1994 (n' 8/94,
na origem), do -GoVerno do Estado do RiO ·Grande do
Norte, solicitando autorização para i:::óritratar operação de
crédito, para os fins que especifica.
1.2.8 - Discurso do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Danos tlo
tabagismo à saúde e, em especial, ao desempenho sexual.
1.2.9 - Requerimentos ·
-·
-- N'' 22. de 1994. de autoria do ·senador Beni V eras,
solicitando do Ministro de Estado da Educação-e do Desporto informações que menciona.
'
·
- N\' 23, de 1994, de autoria do Senador Marco Madei, solicitando a transcrição. nos Anais dO Senado~ Federal, do artigo intituladO Clonagem e bíóétigt, de autoria
de Dom Lucas Moreira Neves, Cardeal-arcebispo de Salva~
dor e primaz do Brasil, publicado no Jornal do B~asU, __
de 19 de janeiro de 1994.
1.2.10- Leitura de projeto
-Projeto de Resolução no 21, de 1994.de at!!-9ria
da Comissão .de Assuntos Econôniico$, que dispõe sobre
as operações de crédito interno__ e externo dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias! __
inclusive concessão de garantias, seus limites e condições •
de_ autorização, e dá outras providências.
1.2.11 - Comun,icação da.-_Presidên-cia
- Abertura de prazo de três dias úteis para recebi~
mento de emend~s ao ~rojet9 dç_ Resolução _n~ 21, de 1994. _
-1.3- ORDEM DO DIA.
. _Projeto de Lei. da Cãmaran• 220, de 1993 (n'3311/93,
na Casa de origem), que cria, com n-atureza civil, a Agência
Espacial Brasileira- AEB, e dá outras pro_yíd_ência~·__R:eti~o~-
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rado da pauta, nos termos do art. 175, alínea "e", do
para execução de projetOs de infra-estrutura urbana. VotaRegimento Interno.
ção ~obrestada, nos termos do art. 375, incís·õ VIII, do
Projeto de Lei d~ Câmara rr' !67, de 1993 (n'' 3529/93, Regimento Interno.
___ _
_ _
_ _
na Casa de origem), que cria cargos do Grupo de Processa-Projeto de Resolução n" 160, de 1993, que autoriza
mento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da a Prefeitura_ Municipal de Jesuítas (PR) a contratar opera:..
Secretaria do Tribunal Regional dÕ Trabalho da 2~ B.egião, · _ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A_.
e dà outras providêncfãS. Retirado da pauta, nos termos - BANESTADO, no yalor de vfnte_ e um milhões quatrodo art. 375, inciso VIII, do Regimento Int~rno.
centos mil cruzeiros reais, a preços de agosto de__ l993,
Projeto de Lei do Senado n' 125, de 1993, que dispõe utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvol-.
sobre número de candidatos pelo sistema proporcional nas vimento Urbano-PEDU. Votação sobrestada, nos termos
eleições de 1994. Retirado da pauta, nos termos do art.
do art. 375, inciso VII, do Regimento Interno.
175, alínea "e", do Regimento Inte_rno. _ _
Pr~jeto de R~soluç~o n" 161, de 1993,_ que autoriza.
Projeto de Lei da Câmatá il' 77, de 1990 (n' 3,056/89",
a Prefeitura Municipal de Santa Mônica (PR) a contratar
na Casa de origem), --que dá n-ova redação ao ~rt. 19 da operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
Lei n' 7,7'29, de 16 de janeiro de 1989, para especificar S.A. - BANESTADO; riO v-alor de dez milhões de cruzeicomo sendo Segunda a-Junta de Conciliação e Julgamento ros reais, para execução de projetas de ínfra:..estrutura urbade Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul. Votação na, naquele município. Votação sobrestada! nos termos
sobrestada, nos termos do art. 375, iiJ.CisO- VIII, do Regi- do art. 375, iridso VIII,"do Regimento Interno.
mento Interno.
Requerimento n\' 1.446, de 1993, da Senadora Eva
Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1993"(n' 162186, Blay, solicitando, nos termos da alínea "a" do art. "256
na Câmara dos Deputados), que aprova o teXto da Conven- do Regimento Inter'no, a retirada do Projeto de" Lei do
ção n" 126, da Organizãção Internacional do Trabalho, Senado n"" l81, de 1992, de _sua autoria, qUe acrescenta
sobre Alojamento· a Bordo dos Navios de Pes_ca, adotada dispositivos à Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990,
por ocasião -da 50·- SeSsão de Conferência Internacional
estabelecendo normas para o exercício do planejamento
do Trabalho, realizada em Genebra, em 1966. Votação
familiar. Votação sobrestada, nos têrmos dõ art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno.
--sobrestada, nos termos do art. 375, inciSó VUI. do Regímento Interno.
- Projeto de Lei da Câmara n' 159, de 1993 (n' 2.863/92,
Projetode Decreto Legislativo n' 10, de 1993 (n' na Casa de origem), que veda o pagamento de dividendos
147/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto e de participações nos lucros, com base em saldo· credot
do Acordo sobre Transportes Aéreos, Celebrado e~t!e o. da conta de correção monetária, apurado -por empresas
Gove-rno da República Federativa do Brasil e o Governo 'controladas·peJo Poder Público, ·e- dá outras providências.
do Reino ·da Tailândia, em Brasília, ein 21 de março de
Discussão encerrada, ficando a votação Subrestada, nos
1991. Votação sobrestada, nos termos do art. 375, inciso
termos do art. 375, incisO VIIT, do Regimeilto Interno.
VIII, do Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1993 (n''
Projeto de Decreto Legislativo r' 12, de 1993 (n'' 228/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
177/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção Interamericana sobre a RestituiÇão Internado Acordo- Relativo ·a Serviços AéreoS, c,elebradQ--enúe cional de Menore-s·,-celebrada em Montevidéu, em 15 de
o GoVerno da República Federativa do Brasil e o Governo julho de 1989, na Quarta Conferência Especializada Interade Hong Kong, em Hong Kong, em 6 de setembro de mericana Sobre Direito Internacional Privado. Discussão
1991. Votação sobrestada, nos termos do art. 375, inciso
encerrada, ficando a votação ·sobrestada, nos ·termos do
·art. 375, inciso VIU, do RegimentO Interno.
VIII, do Regirnen~o Interno.
·• __ _
Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de 1993 (n''
" Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1993 (n'
227/92, na Câmara dos DeputadoS), que aprova o texto
194/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção Jnteramerfcana sobre Regime Legal das Prodo Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares, celebrado
curações p-ara Serem Utílizadas no Exterior, concluída em
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
GOve-rt1o da República Portugu_esa, em Brasília, ein 7 de 30 de janeiro de 1975, na cidade do Panamá" Discussão
maio de 1991. Votação sobrestada, nos termos do art. 375, _ encerrada, ficando a votação sobrestada, nos termos do
--art. 375, inciso VIII, do RegimentO Intern9.
inciso VIII, do Regimentõ Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n• 2}, de 199~ (n'.
Projeto de Decreto Legislativo n' 14, de 1993 (n''
225/92,
na Câmara dOs Deputados), que aprova o texto
219/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo _entre o Governo da República Federativa do
.da Convenção Internacional sobre ConflitoS de Le"i eni
Brasil e o Governo da República da Coréia para Serviços
Matéria de Cheques, concluída em Montevidéu, em8 de
Aéreos entre seus Respectivos Terríiófios e Além, a~sinado
·maio de 1979, durante a II Conferência ESpecializada_ ln te·
rameric:ina de Direito Intenlaciotlal Privado. Votação so· -em Brasília, em 11 de agosto de 1992. Discussão encerrada,
ficando a Votação sobrestada, nos termos do art. 375, inCiso
brestada, nos termos do art. 375, inciso VIII, do Regimento
VIII, do Regimento Interno.
Interno.-•
!.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
Projeto de Resolução n• 159, de 1993, que a,;toriza
SENADOR EPJTÁCIO CAFETEIRA- Processo
·a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar operainflaC16nário brasileiro.
ção de crédito junto ao BaRCO do Estado do Paraná s:A.
"" SENADORA ÚJNIA MARISE ..:_ 42' aniver~ário
:-- BANESTADO, no v3.1or de quatorze milhões e seteda Rádio Itatiilia, de BelO -Horízofite~MG.
-- - .
centos mil cruzeiros reais, a preços de setembro de 1993,
1
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de !994-.
·- --·- -·.

SENADORA EVA BLA Y- Esclarecimentos sobre
SENADOR MAGNO BACELAR- Posição contráo Requeri-mento n" 1.446/93. de autoria de S. E~. _soliciria de S. Exa.-à proposta revisional no sentido de, alterando
tando a retirada do Projeto de Lei do Senado no:> 181, de
o § 59 do art. 14, permitir a reeleiçãO para os càtgt>s de
1992, que acrescenta dispositivos à Lei n~ 8.080, de 19 Presidente da República, Governadores e·Prefêitos .. _
de setembro de 1990, estabelecendo normas para o exerSENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR .:.:Manicício do planejamento familiar.
festaçãO de estranheza de S. Exa. em- i-el3Çã0- à' ritêdida
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES·- Validade
adotada pelo Sr. César Maia, !'refeito ~~~ cj<:lae\eAo Rio
do "Plano Decenal de Educação para Todos", formulado
de Janeiro, proibindo a fabricação e a venda çle armamento.
pelo MEC.
.
. .
_
SENADOR PEDRO. SIMON -Histó'ricodosúltimos
SENADOR BENI VERAS- Parecer, de sua autoacontecimentos SObre- denúitcfas de. coirupção noS Pdde'res
ria, aprovado pela Comissão Especial Mista para o Estudo
Executivo e Legislativo, desde 0 impeachmeiit dQ e~-Pxesi~
do Desequilíbrio Económico Inter-regional Brasileiro~
dente Fernando Collor. Importância doS prOc_e~ix:n:e~tos
SENADOR NELSON WEDEKIN - Moção aproa sere_m adotados -~p_ós o res~ltado da C~~n ~o Orç~_lft._en.to_.
vada pelo Conselho da Universidade Federal de Santa Ca2.3- ORDEMDO DIA
. ','
tarina sobre o sistema de coordenação e financiamento
Requerimento n~ 1.446; de 1993,~ da :senâ.aoia"Eva
da ciência e- tecriologia nacional. Necessária refoririillação Blay, que acrescenta dispositivós à· Lei n"S.080/9ú," estabeda estrutura federal de desenvolvimento científico- e. tecno- . tecendo nm:mas para·9 exercíéio d9 plan'CjâlT.lentO'f~Ípillar.
lógico.
Aprovado.
.
1.3.2-- Comunicação da Presidência
Projeto de Resolução n"'2/94, que autOtiza áPTetéltUra
Convocação de sessão extraordinária a re_ã.lizar-se. Munic~al de Silveira Martifls -·RS, a contrafar0pêraç:ão
hoje, às 18h 30min, cOm Ordem do Diá que designa.
de crédito junto. ao Banco do. Estado do Rio Grande do
1.4- ENCERRAMENTO
Sul - BANRISUL, no valor total de_ ~in<;.o..milhõ~'~ y!n_t<;._
e nove mil. quatrocentos e quarenta cruzeiros reais e cinqüenta e cinCo centavos, a preços de junho de 1993, utili2 - ATA DA 17• SESSÃO, EM 20 DE JANEIRO
z~ndo recursos do FUN!:JOPI,MES. -Ap"!vado. À ComisDE 1994
sao D1retora· para à redação finaL
2.1-ABERTURA
R,_edação final do Projeto de Resolução n• 2/94. Apro2.2· __:EXPEDIENTE
vado. A promulgação,
, .. , ·- . .
.. .
2.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
· 'Pr'ojetO ·cte RésoJu'ção n9 3/94, qué àutoriza o Governo
De agradecimento de comunicação.
· '
do Estado do Espírito Santo a contr8.tar operação de_crédito
-N' 40/94 (n°42/94, na origem), referente ao término
junto à Companhia Vale do RiO Doce - CVRD. por
do prazo, sem deliberação por parte do Congresso Nacioiritermédio da Reserva para o Desenvolvimento da Zona
nal, para apreciação das Medidas Provisórias n9s 381 a
do Rio Doce, no valor de quinhentos milhões, setecentos
383, e 386, de 1993.
e oitenta e quatro mil, .quinhentos e vinte e oito_ cruzeiros
2.2.2 - Leitura de Projeto
reais, à preços de outubro de 1993, a serem atualizados
Projeto de Lei do Senado, de autoria do Senador Cid
pelo IGPM e com garantia oferecida através da vincUiaÇão
Sabóia de Carvalho, que autoriza o Po_der Executivo, a
de cot~s. do )'und': Ae Participaç~o pos Estados "~•.fi:'J?,
emitir selo postal em homenagem a Alberto Nepomuceno.
Aprovado. A Comissão Diretor<t, pa~a.a. :r~C{ação fi11a(~ r ..
2.2.3 - Apreciação de matérias
'
'
R,_edação final do Projeto. de Resolução no 3/94:,Api0, .
Proposta de autoria do Senador Pedro Simon; lida
vado. A promulgação.
'
' ·· ' ' ·
· · · · '' ·
em sessão anterior, de correção de manifesto erro material
Projeto de Resolução n~ 4/94, que_ autoriza a Prefeitura
na alínea·a, do art:2• da Resolução n• 140, de 1993. AproMunicipal de Encruzilhada do Sul- RS; "a' contratár'opê~a
vada.
ção de crédito no Valor de trinta milhões, seiscentos e
Requerimentos n•s 16, 19, 20 e 21/94, de autoria dos
trinta mil, novecentos e trinta e quatrd _cruzeiroS_ r~ais, ·
Senadores Nelson Carneiro, Esperidião Amin e Moisés
a preços de agosto de 1993", 'júhto à.o 'Banco do Está'&,
Abrão, lidos em sessões anteriores. Aprovados.
do Rio Grande do Sul- BANRISUL, utilizando reéursós'· .
2.2.4 - Comunicação da Presidência
do FUNDOPIMES. Aprovado. À Comissão Direiorá para
Recebimento dos Ofícios S/29 e S/30, de 1994 (nes
a redação final.
. . . . . _,
38 e 40/94,na origem), da Prefeitura Municipal de São
Redação final do Profé to de ResolúÇão· n• 4/94.
Paulo, solicitando autorização para· emi~ir Letras Finanvado. À promulgação.
ceiras do Município de São Paulo - LFTM/SP. para os
-Projeto de Resolução n9 5/94, que autoriza a PrefeitUra
fins que especificam.
Municipal de Iracema do Oeste---:- PR, a c9_ntratar ~p~ração
. 2..=~::§ -:- Discursos do Expediente
de crédito junto ao Barico do Estado do Paraná -BANESSENADORA EVA BLAY- Esclarecimentos para
T ADO, no valor de-aez- rililhões e seiscentos mil-cr:Uzeifosque não haja confusão com a solicitação. de retirada do
reais, a preços de setembro de 1993, dentro--do Progrãma
Projeto de Lei do Senado n• 181, de 1992, que acrescenta
Estadual de Desenvolvimento Ui-barió _:.: PEOU. '..(~~0- · ..,;·:.~
dispositivos à Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990,
vado . À ComissãO Din!tOrá J>aia a rêdâÇãõ finã.I. ' ··
com o Projeto de Lei n~ 28, de 1993,,que regulamenta
RedaÇão final do Projeto de Resolução·n9 5/94. AprO:·~ ' '
o inciso Sétimo do artigo 226 da Constituição Federal e
vado. À promulgação.
·
dá outras providências, ambos sobre planejamento famiProjeto de Resolução n• 14/94, que autoriza a Prefei;';
liar, sendo este último já aprovado pelo. Senado Federal
tura Municipal de Sinop - MT, a contratar operação de
e em exame na Câmara dos Deputados_. _

!\:pro-

- ':_j
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crédito interno junto ao Banco do Estado do Mato Grosso
S.A. - BEMAT. no valor de setenta e quatro milhões,
setecentos e cinqüenta e um mil, novecentos e dezenove
cruzeiros reais e oito centavos, a preços de 30 de março
de 1993, equivalentes a 1.000.963,04 UFIR. Aprovado. À
Comi~são_ Diretora p~ra a red~çáo final.
Redação final do Projeto de Resolução n' 14/94. Aprovado. À promulgação.
Ofl~o n• Si2J,, de 1994, através jlo qual o Governo
do Estado do Pia ui solicita autorização do Senado Federal
para reescalonamento de dívida contraída pelo Banco do
Estado do Piaul S. A. junto ã Reserva Monetária, no valor
de novecentos e noventa e oito milhões, duzentos e noventa
e sete mil, quatrocentos e quarenta e três cruzeiros reais
e trinta é do~s cent~vos .. !\,provado, nos termos do Projeto
de Reso,lução n~' 22/9.4, constante do ·l?arecer da Comis~ão
competente lido nesta oportunidade. A Comissão Diretora
para a redação final.
'

.

.

.

R~dação final do Projeto de Resolução n•22194: A pro:

vado. A promulgação.
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Projeto de Decreto Legislativo n' 1194 (n' 390/94,
na Câmara dos Deputados). que submete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar contra o qual pende
procedimento fundado nos incisos I e II do art. 55 da
Constituição e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação adiada EC?X_ falta de quorum, após
pareceres de plenário sobre o projeto e emendas apresentadas, tendo os Srs. Josaphat Marinho, Cid Sabóia de Car- valho e Alfredo Campos usado da palavra em sua discussão.
2.3.1 --Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Considerações acerca de proposta de sua autoria no sentido de
alterar o § 1• do art. 222, que trata da propriedade das
empresas jornalísticas.
2.4 -ENCERRAMENTO
3 - ATO DO DIRETOR-GERAL
N' 9, DE 19.94
4 - MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
· 6 ~ COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 163 Sessão, em 20 de janeiro de 1994
1_0• Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatm:a
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior
OFÍCIO

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

DO i' SECRETÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS,
Alfomo Canulrgo _ Bem Veras _ a,ag,;. Rodrigqes _.
Dario Pereir& _ Esperidiio Amin, _ José. Ric:ha ~ Jutahy
Maplhies :. Loorival Baptista_ Nabor Jónior _ Wilson Martins.

O SR. PRESDIDJ;:NTE (Chagas Rodrigues) --A lista
de presença acusa o Comparecimento de 10 Srs. Senadores.
Havendo número regiment_al, declaro aberta a.sessão.
Sob a proteção de. Deus, inic~amos nossos trabalhos.
O S.r .. l' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

De Com~nicação de recebimento:

.
, N• 38, de 1994 (n' 38/94, na origem), de 17 do corrente,
~fCrentc às matérias constantes das Mensagens SM n~' 5 3 a
de 1994.

s,

De A.!ll'lldecimento de Comunicação:
' • N•39, de 1994 (n' 39/94, na origem), de 19 do. corrente,
referente à matéria constante da Mensagem SM n' I, de 1994.

Encaminhando à revisdo do_Senado aUróiraj~; da.s seguin.......

tes matérias:,

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 1, DE i994
(N• 2.342/91, na casa de origem)
Autoriza- a- criação de áreas de livre comércio nos
Municípios de Brasiléia e Ci'uzeiro do Sul, no Estado
do Acre, e dá outras providências.

O Corigresso N3Cional decreta:
Art. 1~> Fica o-Poder Executivo autotiiado a criar nos
Municípios de Brasiléia, Estado do Acre, com extensão para
o Município de Epitàciolândia, Estado do Acre. t! no Município- de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, Areas de Livre
Comércio de exportação eirtipõrtáção, sob regime fiscal especial, estabelecidas com a finalidade de promover o desenvol_. __
__
vimento das respectivas regiões.
Art. 2<? O Pode"r Executivo dar~ demarcar as áreas contínuas cOm a superficie de 20 Km, envolvendo, inclu~ive, os
perímetros urbanos Ços Municípios de Brasiléia e Epitaciolândia e do Município de Cruzeiro do Sul, onde serão instaladas as áreas de Livre ComérciO de Brasiléia - ALCB
e de Cruzeiro do Sul- ALCCS~ respectivamente, incluindo
locais próprios para entrepoSt3mento de mercadorias a serem
nacionalizadas ou exportadas.

!52 Sexta-feira 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇiio II)

Janeiro de 1994

Parâgrafo únkO. ConslderaJll-se -integrantes da_s Áreas do Sul-_ ALCes-; paTa- effiPresas ali sectiádas, é eCp.i1parada·:-·
de Livre Comércio_ de Brasiléia. com expOrtação para o muni-a exportâção.
cípio de Epitaciolândia ~ ALCB --::e_ de Cruzeiro do Sul
ArL 89 O PodefExecutivo regulamentai-á ~ aplicação
- ALCCS- todas as suas superfícies territoriais, observadas de regimes aduaneiros ·espetíã'is para ãS mercadorias ·estranas disposições dos tratados e convenções intemacionais.
geiras destinadas às Áre3.:s _~~ I..i~re Cofnérdo de B!a_siléi_a
Art. 3'·' -.As mercadorias estrangeiras ou nacionais envia- - ALCB e de CúiZeíro- do Sul- ALCCS, ássim corhO ·par·ã
das às Áreas de Livre Comérçio de Brasiléia ~-ALCB e
as mercadorias delas procedentes.
de Cruzeiro do Sul- ALCCS serão, obrigatoriamente, desti~
nadas às empresas autorizadas a operar nessas ·áreas.
Art~ 9'-' O Banco Ceritral do Bi~sn -nór-matíziirá~OS pro~
Art. 4" A entrada de mercadorias estrangeiras nas cedimentos cambiais aplicavéis às opei-a-ç6e-s das Áreas de
Áreas de Livre Comércio de Bra5iléia -~ALCB e de Cruzeiro Livre_ Comércio de Brasiléia- ALCB e. de Cruzeiro do Sul
do Sul - ALCCS far~se~á com a suspensão do Imposto de - ALCCS. criando mecanismos que favoreçam seu cornétcio
Importação- e do Imposto sobre Produtos Industrializados, extç:rior. __
que será convertida em isenção quando as mercadorias forem
Art. 10. O limite global para as importações atrãvé_s
destinadas a:
das Áreas de Livre ComérCiO- de Brasiléia - ALCB e de
I -consumo e vendas internas nas Áteasde Livre Comérw
Cruzeiro do Sul __:_ -ALCCS -será ·estabeleCído, anúitlm€mte,
cio de Brasiléia- ALCB e de êruzeii·O dÓ -Sui --ALCCS-;
pelo Poder Executivo, no aio ·enl" c[~e o ~~ef p~~-â aS -deipaJ~
II - ben~ficiamento,_ em- seu~ .~C:~~tó.~~Os_, .dUescado,
áreas de livre coméido.· _: __ - - --- --- -- pecuária, recursos minerais e máténas~primasde origem agrí- Parágrafo úniCo. A critério do Poder Executivo, podecola o.u florestal;III _ agropecuária e piscicUltura;
rão ser, excluídas do limite global as impor!ações 00 produtO$
IV -instalação e operação de turismo e serviços. de
pelas Areas de Livre COmércio de Br::t.siléia-- ALCB _e_de
Cruzeiro do Sul - ALCCS destinados eXClusivamente à reex·
_ -~ _
qualquer natureza;
v _ estocagem para comercialização no mercado ex- portação, vedada a remessa de divisas-cnrrespúhdentes. e ohterno;
serva dos, quando reexportados, todos os procedimentos legais
VI- industrialização de produtos em seus territqrios;aplicáveis às exportações.b~asi~e~ras.
VII - bagagem ·acómpanhaãa de viajã.nl:es,Oliservados
Art. 11. Ficam as Áreas de Livre Comércio de Brasiléia
os limites ítxados pelo Poder Executivo por intermédio da - ALCB e de Cruzeiro do Sul- ALCCS sob a administração
Secretaria· da Receita Federal.
___ da S\lperintendência da Zona Franca de Manaus- Suframa,
§ 19 As demais mercadorias- estrangelfa-s;InduSíVe as
qiie deVerá promover e coordenar suas Implantações, aplican~
utilizadas como partes, peças ou insumos qe produtos indusdo~se":'lhes, no que couber, a legislação pertinente á Zona
tri3.1izados nas Áreas de Livre Comércio de Brasiléia- ALCB
Fra_nca de Manaus, com suas alterações e respectivas disposições regulamentares.
e de Cruzeiro do Sul - ALCCS:. gozarãO de suspensãO- dos
tributos referidos neste artigo. mas estarão sujeitas à trihu-Parágrafo único. Á Suframa haverá preço público pela
tação no momento de sua internaÇão.·
-.
. . utilização de suas instalações e pelos serviços de aut_p_rização,
§ ,29 Não se aplica o regime fiscai"previsto 95~te artígo:
cpntrole de importações e int,t::rnamentos de mercadO.rl3.s xlã.s
a) durante o_ prazo· estabelecido no inciso VIII do art.
Areas de Livre Comércio de Brasiléia- ALCB_e de cruzeiro
49 da Lei n<? 7.232, de 29 de outubro de 1984, aos bens _finais
do ~ui---: A~CCS __ou destas para outras_ regiõci;Oo PaíS:de informática~
·
.
·
Art. 12. As receitas decorrentes das cobra~ças dos preb) a armas e munições de qualquer natureza;
ços públicos dos serviços de que trãta o artigo- aitteriõr,-na:Sc) a automóveis de passageiros;
Áreas de Livre Comércio de Brasiléia- ALCB e de Cruzeiro
d) a bebidas alcoólicas;
do Sul- ALCCS. ser3.o -parcialmente -~plicadas em educação,
e) a perfumes;
saúde e Saneamento, em_prov~ito-das comunidades mais ca0 ao fumo e seus derivãdos.
rentes da zona fronteiriça do Estado do Acre_, co_nsoan.te projeArt. 59 As importações _de mercadorias deSti~3das às
tos específiCoS aj:no.vados p-eJO ConSelho de Administração
Áreas de Livre ComérCio de Brasiléia- ALCB e de Cruzeiro
da Suframa.
Art. 13. A -Secrei~ria_da Receltã--FedefãTeXercerá a
do Sul- ALCCS estarão su]eitas a úGuia~-de Imp~rtação"
ou documento de efeito equivalente, previamente ao desemvigilância nas Áreas de Livre Comércio-de Brasiléia- ALCB
baraço aduaneiro.
e de Cruzeiro do Sul - ALCCS e a repressão ao contrabando
Parágrafo único. -A:shn.-portaçõe~_âeque_trãtaesteartigo
e ao descaminho, sem prejuízo da <:ç~mpetência do Departadeverão contar -ctfm a pfévia anuênCia da Superintendêricia
menta de Polícia Federal.
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
"
Parágrafo.único. O Poder Executivo deverá assegurar
Art.
A compra de mercad_o_ri_a_?:_~t~ange_Í}"as arl_ll.azeos recursoS" materiais e hu"rUãno~ ne_cJessários_aos_-serviços de
nadas nas Arcas de Livre Comércio __cte Brasiléia - ALCB
fiscaliza,.ção e controle aduaneiro das Are{ls de Livre CC?_J;l!ªC_icf
e de Cruzeiro do Sul~ ALCCS poi-empí'.i~asestabelecidas
de Brasiléia -· ALCB e de Cruzeírcí do sl!l- ALces:
em qualquer outro ponto do território n~cion---al é cO~:r:!Siderada.
Art~ _14. As isen_ções e _benefício"s das Ar_e3.s ode Livre
para efeitos--administrativos e fis-CàiS:'~COmo'ilnPQrtaçã6- riOfCoffiércio- de Brasiieiã--.:_ Af.cB·e ct-e -Cruzeiro do S-u1--:
mal.
ALCCS serão mantidos durante 25 anos.
--- ---=:-Art. 15. Esta lei entra· em vigor mfdáta de sua publiArt. 79 A venda de mercadorias nacioTiais ou fiãciOmilizadas, efetuada por ~mpresas estabelecidas fora das Áreas
cação.
de Livre Comérico de Brasi!éia - ALCB- e de Cruzeiro
Art. 16._ Revogam-se as· disposições em contrário.
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancion9 a s_eguinte .Lei:
Art. 1" São inelegíveis:
I--: p~ra qualquer cargo:

Dos Instrumentos da Política Nacional de Informática
Art. 4" São instrumentos da Política Nacional de Informática:
,
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VIII - o controle das importações de bens e serviços
de informática por 8 (oito) anos a contar da publicação desta
lei;
•••••••
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(À Comissão de Assuntos Econõmicos.)

PROJETO DE DECR-ETO LEGISLATIVO
N• I, DE 1994
(N• 390/94, na Câmara dos Deputados)

Submete à condição suspensiva a renúncia de parla~
mentar contra o qual pende procedimento fundado nos
incisos I e II do artigo 55 da Constituição e detennina
outras proVidências.
O COngresso Nacional decreta:
Art. l\> A renúncia de parlamentar s-ujeito à investigação por qualquer órgão do Poder Legislativo, ou que te-nha
contra si procedimento já instaurado ou protocolado junto
à Mesa da respectiva Casa, para apuração das faltas a que
se referem os incisos I e II do artigo 55 da Constituíçâo Federal,
fica sujeita à condição suspensiva, s6 produzindo efeitos se
a decisão final não concluir pela perda do mandato.
Parágrafo único. Sendo a decisão- final pela perda do
mandato parlamentar, a declaração da renúncia será arquivada.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
LEG/SLAÇÂO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL - 1988
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
·······--····----·-·····---'·cÃPi:füiõl~··-·-··----·"·-::

____:___ _

Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelQ sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termOs da lei, mediante:_
····~···~·-·······•·-·····-·~·'-'···'---~-~ ...... .'.'4---~--~··~;;.-·.•• ~- ....... m. ....... i.
§ 9~ Lei complementar estabelecerá outros casos_ de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger
a normalidade e legitimidade das ele~ções contra a influência
do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na adminisfi"ação direta ou indireta.

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

.. --·····---~ .... -=---:-, ...

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

LEG/SLAÇÂO ctTÂDA
LEI N' 7.232, DE 29 DE OUTUBRO DE 1994
Dispõe sobre a Política Nacional de Informática,
e dá outras providências.

....................- ......
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a) os inalistáveis e os ãnalfabetos;
_
b) os membros do Congresso Nacional. das Asse-mbléias
Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais
que hajam perdido os respectivos manc!_atos por infringência
do disposto no art. 55, I e Il.- da Constituição Fedefal, dos
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgãnlcas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o
período remanescente do mandato para o qual foram eleitos
e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término da legislatura:;
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que pe!deram
seus cargos eletivos por inffíngêriCia a dispÜsitiv9 dã Constituição Estadual, da Lei qrgân~ca çlo Distrito Federal ou da
Lei Orgânica do Munidj)io, para as eleições que se realizarem
durante o_ período remanescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término do mandato para o qual tenham ·sido
eleitos;
d) os que tenham contra sua pessoa represérttaçáo-julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado,
em processo de apuração -de abuso do poder econômico ou
político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido
diplomados, bem como para as que se realizarem_nos 3 (três)
anos subseqüentes;
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime con_tra a ecap_omia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimõn-io público, o mercado fina-nceiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos,
após o cumprimento da pena;
f) os quç- fore:111 declarados indignos do ofidalato ou com
ele incompatíveiS, pelo prazo de 4 (quatro) anos; __ _
:-g>- os·que tiverem suas cõntã.s relativas ao exercício de
cargo·s ·ou funções públicas rejeitadas por irfe"gularidade: biSa-nável e por decisão irreco~rível do órgão competente, salvo
se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à ~precia
ção do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da
decisão;
...,. - hf -os detentores de cargo na administrãção pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a-si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político apurado em
processo, com sentença transitada em julgado, para as eleições
que se realizarem nos 3 (trêsranos seguintes ao término do
_ seu mandato ou do período de sua permanência no cargo·;
n
,..j) es que, em _estabelecimento de crédito, financiamento
ou seguro, que tenham sido_ ou estejam sendo objeto de processo -de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido,
nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo
ou função de direç:ão, _administração ou representação, enquanto não forem e-xonerados de qualquer responsabilidade;

---····--
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II- para Presidente c Vice-Presidente da República:
a) até 6 (seis) meses_ depois de afastados definitivamente
de seus cargos e funções:
1 -os Ministros· de Estado;
2- os Chefes dos órgãos de assessoram ente di~eto, civil

e militar, da Presidência da República;
3 -o Chefe do órgão de assessoramento de informações
da Presidência da República;
4- o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
5-o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral
da República;

-

-

6-os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica;
7-os Comandantes do Exéi'cito, Marinha e Aeronáutic~~

-··

---

-

' 8-os Magistrados;
9-os Presidentes, Diretores e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia_ Mista__
e Fundações Públicas e as mantidas pelo poder público;
10- os GoVernadores de- Estado do Distrito Federal e
de Territórios;
11 -os Interventores Federais;
12- os_Secretários de Estado;
13 -os PrefeitOS Municipais;
14- os membros do Tribunal de Contas da União, dos
Estados e do Distrito-Ee.deral;
15 -o D1retór;.Geral do Departamento de Polícia Federal;
16- os Secretários-Gerais, os Secretários-Executivos, os
Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios
e as pessoas que ocupem cargos equivalentes;
, b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses-anteriores
à eleição, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em
qualquer dos Poderes da União, cargo ou função, de nom~_a
ção pelo Presidente da República, sujeito à aprovação préVIa
do Senado Federal;
c) (VETADO)
'd) os que. até 6 (seis)" meses arites d.a eleição tiyerem.
competência- ou interesse, direta, indireta ou eventual, no
lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas
e contribuições de caráter obrigatório, inClusive parafiscais,
ou para aplicar multas relacionadas com essas ativjdades;
e) os que, até 6 (s_eis) meses antes da eleição tenham
exercido cargo ou função de djreção~ adminis_t_ração ou representação nas empresas de· que t!atam os ar_ts, 39 e 59 da Lei
n' 4.137, de 10 de setembro de 196;?., quando, pelo âmbito
e natureza de suas atiVídades, possam tais empresas influir
na economia nacional;
, t) os que, detendo o controle de empresas ou grupo -de
empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas
previstas no parágrafo único do art. 5.9 da Lei citada na alínea
anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 _(seis)
meses antes do pleito, a prova de que fizerem cessar o abuso
apurado, do poder económico, ou de que transferiram, por
força regular, o controle de referidas empresas ou grupo de
empresas;
g) os que tenham, dentrctdos 4 (quatro) meses anteriotes
ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração
ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, pot contribuições impostas pelo
poder público ou com recursos_ arrecadados e r~passados pela
Previdência Social;
·
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h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das
funções, tenham exercido cargo de Presidente, Diretor ou
Superintendente de sociedades com objetivoS exclusivos de
operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança
e ao crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa
óu estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo Poder Público, salvo se decorrentes
de contrãtos que obedeçam a cláus_u_las uniformes;
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
hajam exercido cargo ou função de direção, adminiStrã.ção
ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrã.to de execu_ção de obras. de prestação de serviços
ou de fornecimento de bens Com órgão do Poder Público
ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça
cláusulas uniformes;
j) os que, membros do Miriistério Público, não se tenham
afastado das suas funções até 6- (seis) meses_ anteriOres ao
pleito;
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos
órgãos ou entidades da administração direta ou- iridireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal,_ dos Municípios e
dos TerritórioS, inClusiVe das fundações mantidas pelo Poder
Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao
pleito, garantido o direito â percepção dos seus venéiinentos
integraiS;
III- para Governador e vice-Goveniador de Estado e
do Distrito Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de PreSidente e Vice-Presidente da República específíCados na alínea a do incisó II
deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se. tratar
de repartição pública, associação ou empresas· que _opereili""
no território do Estado ou do Distrito Federal, observados
os mesmos prazos;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente
de seus cargos ou funções:1) os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador
do Estado ou do Distrito Federal;
2) os Comandantes do Distrito Naval, Região Militar
e Zona Aérea;
3) os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;
4) os Secretários da administração municipal ou membros de órgãos congên~res; _
IV -para Prefeitõ-e Vice-Prefeitd-:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações,
os inelegíveiS para os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, GovernadOr e Vice-Govemador_ de Estado e
do Disti'ito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses
para a desincompatibilização;
b) os membros do Ministério Público e Defensaria Pública em exercício na Comarca, nos 4 (quatro) meses anteriores
ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;
c) as autoridades policiai~. civis ou militares, com exercício no Município, nos-4 (quat_ro) meses anteriores ao pleito;
V -para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos -de Presidente e Vice:-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II
deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar
de repartição pública, associação ou empresa que opere no
território do Estado, observados os mesmos prazos;
b) em cada Estado e no Disttitó- Federal, os inelegíveis
para" os cargos de Governador e Vice-Governador ~ nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;
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VI -para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legistiva, no que lhes for aplicável, por identidade de situações. os inelegíveis para o Senado Federal, nas
mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;
VIl- para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações,
os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos
Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilizaçáo;
_
b) em cada município, -os inelegíveis para- os cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses
para a desincompatibilização.
§ 1~ Para concorrência a outros cargOs, o Presidente
da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos
até 6 (seis) meses antes do pleito.
§ 2~-- O Vice-Presidente, o Vice-no~thádor e o VicePrefeito deverão candidatar-se a ôutros cargos, presé:rvarldó
os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.
§ 3~ São irielegíveis, no territóTio -ae jurisdição do titular, o _cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República,
de GOvernador de Estado ou Território, do Distrito Federal,
de Prefeito ou de quem os haja substituído _dentro dos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.
- --- =~Art. zo Compete à Justiça Eleitoral conhe-cer e decidir
__ _
as argüições de inelegibilidade.
Parágrafo únicO. A arg-üiç_ão âe-iitCleg~~Díd~d~ será feita
perante:
I - o Tribunal Superior Eleitoral, -q-uarido -Se tratar de.
candidato a Presidente ou Vice-Presidente da República;I I - os Tribunais Regionais Eleitorais, qtiã.nd6 se tratar
de candidato a Senador. Governador e Vi_ce-Governado( de
Estado e do Distrito Federal, DePutadO Federal, Deputado
Estadual e Deputado Distrital;
III- os Juízes Eleitorais, quando se tratar de candidato
a Prefeito, Vice-PrefeitO e Vereador.
Art. 3' Caberá a qualquer candidato, a Partido político,
coligação ou ao Ministério PúbliCo ,..no prazo de 5 (ciõ.co)
dias, contados da publicação do pedido de registro do _candidato, impugná-lo em petição fundamentada.
§ 1' A impugnação, por parte do candidato, Partido
político ou coligação, não impede a ação do Ministério Público
no mesmo sentido.
§ 21' Não poderá impugnar o registro .de _candidato o
representante do Ministério_ Público que, nos 4 (quatro) anos
anteriores~ tenha disputado cargo eletivp, integrado diretório
de Partido ou exercido ativjdade político-partidária.
§ 3"' O impugi:iante especificará, desde logo, os meios
de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado. arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6
(seis).
Art. 4~ A partir da data em que terminar o prazo para
impugnação, passará a correr, após devida notificação, o prazo
de 7 (sete) dias para que o_ candidato,- Partido político ou
coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol
de testemunhas e requerer a produção de outr~s p-rovas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros,
de repartições públicas ou em procedimentos judiciais, ou

-

Sexta-feira 21

155

administrativos, salvo os_processos em tramitação em segredo
de justiça.
Art. _5 9 Decorrido o prazo para contestação, se n&.o se
tratar apenas de matéria de direito e a prova_protestada for
relevante, serão designados os 4 (quatro) dias seguintes para
inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado,
as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem
arrolado, com notificação judicial.
§ 1~ As testemunhas do impugnante e do impugnado
serão oifvídas em uma só assentada.
§ 2~ Nos 5 (ciiico) dias subseqüentes, o Juiz, ou o Relator, procederá a todas as. diligéncias que determinar, de ofício
oU' a requerimento das partes.
§ 3" -No prazo do parág!~fo anterior, o Juiz, ou o Relator, põderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas. como conhecedores dos f~tos e circunstâncias que poSsam influir na decisão da causa. __
§ 49 Quando qualQuer documento necessário â formação--da prova se achar em poder de terceiro, o Juiz, ou o
Relator, poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo
·.
_
.
depósito. .
§ 59 Se o terceiro, sem justa ·causa, não exibir o documento, ou nãO comparecer a Jufzo, poderá o Juiz contra ele
expe-dir mandado de prisão e instaurar processo por Crime
de desobediência.
Art: 69 Encerrado o prazo da dilação probatória, nos
termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério
Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de
5 (cinco) dias.
Art. 79 Encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Juiz, ou áo Relator, no dia imediato, para ·
sentença ou julgamentq pelo Tri[?unal.
Parágrafo único. O Juiz, ou Tribunal, form~rá sua con~
vicção pela livre apreciação da pro~a. atendet;~çlo ao-s fatos
e às cifCU:nstâricias constantes ·aos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram
seu convencimento.
An:--89 Nos pedidos de registro de_ çandidato_s a _eleições
municipais, o JUiz Eleitor~ apresentará a sentença em Cartório 3 (três) dias-ãP6S a coilclusão dos autos, passando a correr
deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interpoSição
de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral.
§ Je A partir da data em que for protocolizada a petição
de recurso, passará a correr o'-prazo de 3 (três) dias para
a apresentação- de contra-razões.
§ 29 Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetídos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, decorrente da exigüiâade de prazo, correndo as despesas do ~ransporte por
Conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las. _
Art. 99 Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença
no prazo do artigo anterior, o prazo para recurso s6 cOmeçará
a correr após a publicação da mesma por edital, em Cartório.
Parágrafo úniCo. Ocorrendo a hipótese prevista neste
artigo, o Corregedor Regional, de ofício, apurará o motivo
do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral,
se for o caso, a aplicação da penalidade cabível.
Art. 10. Recebidos os auto-s na Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no
mesmo dia ao PreSidente. que, também na mesma data, os
distribuirá a um Relaior e mandará abrir vistas ao Procurador
Regional pelo prazo de 2 (dois) dias . .
Parágrafo únicO. Findo o prazo, com ou sem parecer,
os autos serão enviados ao Relator, que os apresentará em
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mesa para julgamento em 3 (três) dias, independentemente
de publicação em pauta.
Art. lL Na sessão do julgamento, que poderá se realizar em até 2 (duas) reuniões seguidas, feito o i"elatório, facultada a palavra às partes e ouvido o Procurador Regional,
proferirá o Relator o seu vo_to e s-erão tornados os dos demais
·
Juízes.
§ ]9 Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá para
lavratura do acórdão, no qual serão indicados o direito_, os
fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do Relator
ou do voto vencedor.
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função, cargo ou emprego na administração dircta, _indireta
e fundamental da União, dos Estados, do Distrito Federal
e_~-º~ M1,1nicípios.
Art. 20~ O candidato. Partido político ou coligação são
parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes
a responsabilidade,a nenhum servidor_ público, inclusive de
autarquias, de entidade paraestatal e de so_ciedade de economia mista será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente
a esse fim, sob pena de crime funcional.
Art. 21. As transgressões a que se refere o art. 19 desta
Lei Complementar serão apuradas mediante procedimento
sumaríSsimo de.irlvestig_ação judicial. realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos
das Leis n'" 1.579, .de 18 de março de 1952, 4.410, de 24
de setembro de 196_4, com as modificações desta Lei Complementar.
Art. 22- Qualquer Partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatarido fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias
e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso inde~
vido, desvio ou abuso do poder econômicci ou dO pOder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de Partido
político, obedecido o seguinte rito:

§ 29 - Teiâiiriada a sessão, far~se~áa lCitura e a publicação
do acórdão, passando a corr~~_çiess~ d_a_ta o prazo de 3 (trés)
dias, para a irtterposíÇão_:~a~- recurso par-i o Tribunal Superior
Eleitoral, em petição fundamentada.
__ ________ ___
__
Art. 12. · Havendo recurso. para o Tribunãl Superior
Eleitoral, a partir da data cm que for protocolizada a petição
passará a correr o prazo d~ 3 (três) dias_ para a apr7sentação
de contra-razões, notificado por telegraJlla o_ recorndo. __
ParágrafO único. Apresentadas as contra-razões, s.erão
os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 13. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitóral, observado o disposto_no art. 6"-desta Lei Complementar,_o pedido de registro,
.·, I-.?. Corr~,gecto;, 9~e. ter~ a~ mesmas ~t.r~?uisões do_
com ou,semilllpugnação, será julgado em. 3 (trés) dias, in<!e:
Relator em processos JUdtctats, ac;> despachar a mtCial, adotará
pendentemente de publicação em p~uta.
as seguintes provídências:
Parágrafo único. Proceder-se-á 'ão julgamento na fo_rma
estabelecida no art. 11 desta Lei Complementar e, havendo
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo
recurso pata: o Tribunal Superior Elei_toral, observar-se-á o
da petição, entregando-se-lhe a segunda v~a apresentada pelo
representante com as cópias dos documentos, a fim-de que,
disposto no artigo anterior.
Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral. os recursos
no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada
de documentos e rol de testemunhas, se cabível~
sobre registro.de candidatos..scr_~o processados e julgados na
forma prevista nos arts. lO. e lfdesta Lei Cpmplementar.
b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo
Art. _15. __Transitada em julgado a decisão que declarar
à representaÇão. quando for rele.vante o fundamento e do
a hielegibilídade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou
ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso
cancelado, se já tfVer sido feito, ou declarado nulo o diploma,
seja julgada procedente;
se já expedido. ..
·
..
.
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso
Art. 16. Os prãzos a que se referem os arts. 3~ e seguin~
de_
representação
ou lhe faltar algum requisito desta Lei Com~
tes desta Lei Com-plementar são peremptórios e contínuos
plementar;_
e correm em Secretãria ou Cartório e, ã partir da da,ta do
encerramento do prazo para registro de c_andidatos, não se
II- no caso do Corregedor indeferir a reclamação ou
suspendem aos sábados, domingos e feriados. . .
. _.
representação, Ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado
Art. 17. É facultado uo Partído político ou coligaç<io
renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de 24 (vinte
que requerer o registro de candidato considerando inelegível
e quatro) horas;
dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado
III- o interessado, quando for atendido ol·· ocorrer detenha sido proferida após o termo fínal doprazo Qe registro.
mora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências
caso em que a respectiva Comissão Executiva do P3rtido fará
a escolha do candidato.
necessárias;
_
IV -feita a notificação, a ·secretaria do Tribunal juntará
Art. 18. A declaração de inelegibilidade ..do canc;lid.ato
à Presidência da República, Goveiôador de Estado e do Disaos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ·ou· da sua recusa em
trito Federal e ~!efçitq_ Municipal não atingirá o· candidato
a Vice~PreSidente, Vice-Govcrnador ou Vi_ce.-_Prefeito, assim
aceitá-la ou dar recibo;
-- - - . _
como a destes não atin-girá aqueies~- ·-~v- findo o prazo da notifiCaçãO. com ou sem defesa,
abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma
Art. 19. As transgressões pertiiienteS a Origem de valores pecuniários. abuso do poder económico ou político, em
só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante
detrimento da lib_erdade de ygto, sei:ão apuradas mediante
e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para um, as
investigações jurisdlciçnai_s_ réalizãdas p"elo, Correg~dor-Geral
quais comparecerão independentemente de intimação;
e Corregedores Regionais Eleitorais.
. .". . -·
VI -nos 3 (três) dias subs"eqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências qUe determinar, ex officio ou a
Parágrafo _úni_c_o..,-- 4---apuração e a punição das transgressões mencionadas nocaput deste artigo terão qbjetivo de prorequerimento das partes;
tege!:" _a normalidade_ e legitimíd3.de:__ das eleições contra a _inVII- no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá
fluência do poder económico ou do abuso _do exercício de_ ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como
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conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir
no art. 14: §§. fo e 11 da Constituiç"ão Federal, e art. 262,,
na decisão do efeito;
inciso IV, do Código Eleitoral.
VIII- quando qualquer documento necessário à formaParágrafo único. O recurso contra a diplomação, interção da prova se achar cm poder de terceiro, inclusive estabeleposto pelo representante, não impede a atuação do Ministério
cimento de crédito, oficial ou privado, o Corregedor poderá, Público no mesmo sentido.
.
_
·
ainda, no mesmo prazo~. _o~~e!!.'!~- 9_ re_spectivo ~ep_ós_~t_o ou -·- __ &_rt. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre
·
-·
apreciação dos fatos públiCos e notórios, dos indícios e presunrequisitar cópias;
IX- se o terceiro, sem justa causa, não exibir o doeuções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou farnento, ou não comparecer a Juízo •. o·Juiz poderá e~pe_dir tos,oainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas
contra ele mandado de prisão e-in.staUfat-processõ póf ctütie
qu·e preserYem ó "ihtetesse j:tiíblico de lisura eleitoral.
de desobediência;
Art. 24. Nas eleições muniCipais, o Juiz Eleitoral será
X- encerrado o prazo da dilação probatória, as partes,- competente para conhecer e processar a representação preinclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações vista nesta Lei Complementar, exercendo todas as funções
no prazo comum de 2 (dois) dias;
atribuídas ao Cçrregedor-Geral ou Regional, constante dos
XI -terminado o prazo para alegações, os autos serão
incisos I a XV do art. 22 desta Lei Complementar, cabendo
ao representante do Ministério Público Eleitoral em função
conclusos ao Corregedor, no dia imediato~ p-ara apresentação
de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado;
da Zona Eleitoral as atribuições deferidas ao Procurador-OeXII-O relató~io do Co~~egeqQr! __ ql!~ será assentado _r_al ~-~egignal_Eleitoral, observadas as normas do procedimente previstas nesta Lei Complementar.
em 3 (três) dias. e os autos da representação serão -encarni=
nhados ao Triburial competente, no dia imediato, com pedido
Art. 25. ConStitui crime eleitoral a argüição de ínelegide inclusão incontinenti do feito em pauta, para julgamento
bilidade, ou a impugnação de registro de candidato feito por
na primeira sessão subseqüente;
·
ínteiferência do poder económico, desvio ou abuso do poder
XIII- no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional
de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta
Eleitoral terá vista dos autos por 48 (quarenta e oito) horas,. má-fé:
Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
para se pronunciar sobre as imputações e co~clusões do Rela·· ---de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) vezes o valor do Bônus do
tório;
.XIV- julgada procedente a represent<~:ção, o Tribunal
Tesouro Nacional - BTN e, no caso de sua extinção, de
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hatítulo público que o substitua.
jam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção
Art. 26. Os prazos de desincompatibilização previstos
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 3 (três)
nesta Lei Complementar que já estiverem ultrapassados na
anos subseqüentes à eleição em que se verificou, além da
data fie sua vigência considerar-se-ão atendidos desde que
cassação do registro do. candidato diretamente beneficiado
a desincompatibilização ocorra até 2 (dois) dias após a publipela interferência do poder econôniico e pelo desvio ou abuso
cação desta Lei Complementar.
Art. 27. Esta lei complementar entra em vigor na data
do poder de autoridade. determinando a remes..sa dos auto-s
de sua publicãção.
ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e processo-c_!"ime, ordenando quaisArt. 28. Revogam-se a Lei Complementar n~ 5, de 29
quer outras providências qUe a espécie comportar;
de abril de 1970, e as demais diSposições em contrário.
Brast1ia, 18 de maio de 1990; 169~ da Independência e
XV- se a representação for julgada procedente ãpós
102' da República. -Fernando Collor.
·
a eleição do candidato, serão remetidas cópias de todo o pro(.À
Comissão
de
Constituição',
Justiça
e
Cidadania.)
cesso ao Ministério Público Eleitoral, para· os fins previstos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2, DE 1994
(N° 271/93, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto. da Convenção-Quadro
das Nações Un~das sobre Mudança do
Clima, adotada em Nova York, em ~ de
maio de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Fica aprovado o texto
das

NaçOes

Unidas

sobre Mudança

York, em 9 da maio de 1992.

do

cta

Clima,

Convenção-Quadro
éidotada

em Nova
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congresso

revisão

quaisquar

Nacional

referida

da

complementares

Consti tu1ção

Ficam

único

Par~çrafo

ates

Convenção,

qua,

nos

que

bem

à

pos,sam

como

aprovação

dQ

rgsultar

em

ajustes

qua~squer

do' inc~so

termos

acarretem

Federal,

SUJei toa
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I- -do

encargos

ou

art.

49

da

comproml.ssos

qravosos ao patrimõnio nacional.

Art. 2° - Este decreto legl.slatl.VO antra em vigor na
da ta d9 sua publ i caçio .

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De COnformidade com o disposto no artigo 49, inciso I. da Conslituiçlo Federal.
submeto à elevada considcraç!o de Vossas Excelenctas. acompanhado de Ex.pcsiç!o de Motivos
do Senhor :Ministro de Estado das RclaçOes Exteriores, o rexto da Convençio-Quadro da.s Naçlles
Unidas sobre Mudança de Clima. adotAda em Nova York, em 9 de maio de 1992.

Brastlia. 19

de

março

de 1993.

~.f.d_,,

Urasilia,

de

março de 1993.

Excelentissimo Senhor Presidente da RepUblica,

Subme-t-o à

consideração de vossa Excelência o anexo

mens~gém

aó congresso-NaCional que encaminha o texto

projeto de

da convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Cl.ima,
coneluida em Nova 'lork em 9 de maio de

~992.

A aprciVaç.io consensual pela XLV .sessào da Assembléia
2.
Geral das Nações Unida~s, a 21:- de dezembro de 199_0, da resolução

45/212 deu

inicio ;ao

proc;:es.so- negociador

Mudança
Clima,
do
estabilização da:s em.issões

da

convenção-Quadro

essencialmente
trata
da
qases caus-adores do -11 efeito

que

de
estufa" e da conservação e ampliação dos reservatório5 e
sumidouros de carbono (florestas, áreas verdes, depósitoS de
combustiveis fósseis-, .ireas cÓsteiras, e-e,c).

J.
Tal
P?ocesso
ocorreu
no
âmbito
de. um
COlll.itê
Interqovernamenfal de .Negociação (CIN), criado pela referida
resolução, em cinco ~essc?E1's, no decorrer de aproximadamente 15
mese5 e com a participação de 144 Estados. O Brasil participou
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intensamente
polfLica de

de

todo

o

identificar,

processe,

em

coerência

com

Sext~-fe.íra

nossa

nas diversas negociaçóes sobre temas

ambientais, o caminho que permita conciliar a busca do desenvol

vimento económico, com a. conservação da natureza.
negociação de urita Convenção-QUadrO sobre Mudanças
ademais, por tratar da regulamentação de
um dos mais importante;: dos chamados "temas gl_obais"
o
aquecimento-_da_ atlll.osfera a partir das emissões antropogênicas
de gases de "efeito estufa"- -- e da cooperação internacional
4.

A

do -clima representou,

nessa área, contribuição essenCial _para o êxito da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
celebrada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. Todos os
estorços de nego_ciaçào foram feitos· no sentido de que o texto
da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima estivesse concluido
a tempo de que a mesma fosse aberta a assinatura por ocasião da
con'fàrência do Rio, o que -de fato ocorreu. como pais-sede da
Co:hferência, o Brasil, sem abdicar ae· ·suas posições, esforçouse no sentido de procurar conciliar p-osições dos principais
paises negociadores. J?or todos esses.,fatores, o Brasil teve seu
pàpel
reconhecido
para
o
êxito
das
como
fundamental
negociações.
5.
o ponto central da convenção estâ no segundo
parágrafo do Artigo 4, a luz do qual os paises desenvolvidos
assumem obrigaçõ~s específicas de _adotar politicas nacionais
para limitar suas emi.ss6es de gases de "efeito estufa",

reconhecendo que o retorno, por volta do fim da presente
década, a niveis anteriores, contribuirá para modificar as
Tanto
paises
tendências
de
longo
prazo
nessa
ma teria.
desenvolvidos com em desenvolvimento assumiram obrigações de
elaborar inven'tãrios nacionais de emissões. Tais obrigações
abrangem igualmente as remoções de gases de 11 e:feito estufa",
entendidas essaS como função da. conservação ou mesmo expansão
~os reservatórios de carbono. Os paises-membros comprometem-se,
ainda, a elaborar programas nacionais com medidas para mitigar
a mudança do clima. o cumprimento das obrigações aSsumidas
pelos paises em desenvolvimento dependerá do cumprimento das
obrigações
em
matéria
de
recursos
financeiros
e
de
transparência de tecnologia por parte dos paises desenvolvidos.
A prioridade do desenvolvimento econõmiço e social e da
erradicação da pobreza foi reconhecida.
A Convenção 'conta 'com um mecanismo financeiro que
terá representação eqüitativa equilibrada de todas as partes
com administração transparentes e que prestará contas a
Conferencia das Partes. A "Global Environment FacilitY", do
Banco Mundial, foi designada como operador provisório desse.
mecanismo.

6.

7.
A Convenção sobre a Mudança do Clima, como a
convenção sobre Diversidade Biológica, a Declaração do Rio, a
,Aqttnda 21 e
a
Declaração sobre Florestas constituem o
significativo final da conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e
Desenvolvimento.
Vale reiterar --'-que,
por sua
abrangência,
a
Convenção-Quadro
sobre
Mud~nça
do
Clima
representou a chave de boa parte desse conjunto _de negociações.
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o

Brasil

encabêçou

~

lista

de

154

paisea

que

a

assinaram

durante a conferência do Rio.

s.
o Brasil se tem colocado na primeira linha de combate
dos
problemas
globais.
Alêm
disse,
dadas
sua extensão
territorial, população e complexidad~ económica,
é
vitima
pctctncial de "efeito estufa 11 • Embora seja mod.esto contribuinte
para o problema, certo e que, mantidas. as condições atuais, a
contribuiçAo doa paises em desenvolvimento tende a crescer,
podendo cheqar, em alguns casos, a ultrapassar a contribuiç.ic
dos
paises
ricos.
Conseqüentemente,
interessa
ao
Brasil
participar da todos os esforços, à luz -de um regime juridico
universalmente aceito, que visem a soluções eficazas para o
problema, resguardando Sempre as responsabilidade e situações
diferenciadas dos paises envolvidos.
oas11e modo,
senhor Presidente, ao prosse91iir-- nos
passos necassârios a ratificação da Convenção-Quadre das Naç6es
Unidas sobre Mudança do Clima, estariamos honrando, ademais, os
principies
consagrados
na
conferência
do
Rio
4obro
a
preservação do me.~.o ambiente e à melhoria das condições de vida
no Planeta.
9,

Respeitosamente,

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ministro de Estado das·Relaçóaa Exteriores

CONVENCAO-QUADRO DAS NAç0ES -ONIDÃS
SOBRE MUDANCA DO CLIMA

As Partes desta convenção,
Reconhecendo que a mudança do _clima da Terra e seus efeitos
negativos são wma preocupação comum_da humanidade,

Preocupadas com que atividades humanas estão aumentando
substancialmente as 'concentrações atmosféricas de gases do efeito
estufa, com que esse aumento de -concentrações está intensificando o
efeito __estufa natural_ e com que disso reeulte, am média, aquecimento
adicional da superfície e da atmosfera da Terra e com que !aso posaa
afetar negativamente os ecossistemas naturais e a humanidade,
Observando que
a maior
parcela das -emissões globais,
históricas e atuais, de gases de efeito estufa é originária dos países
desenvolvidos, que as emissões~ capitados países em desenvolvimento
ainda são relatiVamente baixas e que a parcela de emissões globais
originárias dos países em desenvolvimento creãeerã para que eles possam
satisfazer suas necessidades sociais e de desenvolvimento,
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Cientea

reservatórios de
marinhos,

pa-pel

do

gases de

e

da

importãncia

dos

sumidouros
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efeito estufa nos ecossistemas terrestre8 e

Observando que as previsões relativas à mudança dO
clima
caracteriZAm-se por muitas incertezas, particularmen~e no que se refere
a sua evolução no tempo, magnitude e padrões -regionais,

a maior

Reconhecendo que a natureza global da mudança do clima requer
cooperaçio-poss!vel de todos os países e sua participação em

uma resposta
internacional efetiva
e apropriada, conforme suas
responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades e
condições aociais e econõmiCaS,
Lembrando

as

disposições

pertinentes

da

Declaração

da

Conferência das NaçõeS Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em
Estocolmo em 16 de junho de 1972,
Lembrando também que oa Estados, em conformidade com a c~
Unidas e com os pzinc!pios do Direito~nternacional, têm 0
direito soberano da explorar seus próprios recursos segundo suas
politica~ ambientais e de desenvolvimento e a responaabilidade de
assegurar que atividadea sob sua jurisdição ~u controle não causem dano
ao meia· ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limiteS da
jurisdição nacional,
das Nações

Reafirmando o
principio da
soberania dos
Estados
cooperação internacional para enfrentar a mudança do cLima,

na

Reconhecendo que
os Estados
devem elaborar legislação
ambiental eficaz, que as normas ambientais, objetivos adminiatrativos e
prioridades devem refletir o contexto ambiental e de desenvolvimento
aos quais se aplicam e que as normas aplicadas por.alguns países podem
ser inadequadas e implicar custos econõmicos e sociais injustificados
para outros países, particularmente para os países em desenvolvimento,
Lembrando os dispositivos da resolução 44/228 da Assembléia
Geral, de 22 de dezembro-~e 1989, sobre a Conferência das NaçOes Unidas
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e as resoluções 43/~3 de 6 de
dezembro de 19.88, 44/20_7 de 22 de dezembro de 1989,-45/212 de 21 de
dezembro de 1990 e 46/1~9 de 19 de dezembro _de 1991 sobre a proteção do
clima mundial para as gerações presentes e futuras da humanidade,
Lembrando também as disposiç_ões da reso_lucão 44/206 dã.
Assembléia Geral, de 22 de dezembrÕ-ae 1989, sobre os possíveis efeitos
negativos da ,elevação do nivel do mar sobre ~lhas e zonas costeiras,
especialmente zonas costeiras de baixa altitude, e as disposições
pertinentes da resolução 44/172 da Assembléia Geral, de 19 de dezembro
de 1989, sobre a execução do Plano de Acão de Combate à Desertificação,
Lembrando ainda a Convenção de Viena sobre a Protecão da
Camada de Ozõnio, de 19_85, e o Protoc.olo de Montreal sobre Substâncias
que Destroem a camada de Ozônio, de 1987, conf.orm~ ajustado e emenâa<i_o __
em 29 de junho_de 1990,
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Tomando nota da Declaração Ministeifal--da Seguil(fa Con:f"erência

Mundial sobre o Clima, adotada em 7 de novembr~ de.

i-990-,

Conscientes do valioso trabalho analitico sobre mudança do
clima desenvolvido por muitos Estados, das im~tantes contribuições da
orç;anizaçio Meteorológica M.undial, do Programa das Naçõe-s tiriíd.is para o

Meio Ambiente e de outros õrgãos, organizaçõ'es e organismos do sis~
das Nações Unidas, bem como de outros organismos internacionais e
intergovernarnentais, para o intercâmbio de resultados
cientificas a para a coordenação dessas pe~quisas,

Reconhecendo que

as medidas

riecessárias à

àe

pesquisas

compreensão e

à

solução da questão da mudança do clima serão ambiental, .soci.al. e
eficazes
se
fundamentadas
relevantes
economicamente
mais
em
considerações cientificas,
técnicas e económicas e continuamente
reavaliadas à luz de novas descobertas nessas áreas,

Reconhecendo que diver6as medidas para enfrenta~ a muda~ça do
cLima são, por natUrezA, economicame~te justificáveis, e também podem
ajudar a solucion-ar- outros problemas ambientais,
Reconhecendo também a necessidade de os paises desenvolvidos
imediatas, de
maneira flexível,
cOm base em
ado tarem medidas
prioridades bem definidas, como primeiro passo visando a estratégias de
global, nacional e, caso. assim
resposta abrangentes
em niveis
concordado, regiOnal que levem em conta todos os gases de efeito
estufa, com devida consideração a suas ContribuiÇ.ões: relat-ivas para o
aumento do efeito estufa,
Reconhecendo ainda que pa!ses de baixa altitude
·····rpequenos paises insulares, os países com zonas costeira$

e outros
de baixa

altitude, regiões áridas e semi-iridas e regiões sujeitas a inu~~ações,
seca e desertificação, bem como os países em desenvolvimento com
ecossistemas montanhosos frágeis são particularmente vUlneráveis aoa
efeitos negativos da mudança do clima,
Reconhecendo as
dificuldades especiais
desses
pa!ae21,
especialmente os
pa!ses em desenvolvimento, cujas economias são
particularmente dependentes da produção, utilização e exportação- de
combustíveis fósaeis, decorrentes de medidas para a limitação de
emissões de qaaes de efeito estufa,
Afirmando que as medidas para enfrentar a mudança do clima
devem ser coordenadas, de forma integrada, com o desenvolvimento social
e econânico, de maneira a eVitar efeitos negativos neste último,
levando plenamente em conta as legítimas necessidade's prioritárias dos
países em desenvolvimento para alcançar um crescimento econômico
sustentável e erradicar a pobrez~,

Reconhece~o que todos os paises,' espécialmente os pa!sea ~
deaenvolvimento, precisam ter acesso aos recursos· necessários para
alcançar um desenvolvimento socia1 e econámico sustentável e que, para
que os paise21 em deaenvolvimento progridam em direçio a essa meta, seus
consumos de
enerqia necessitarão aumentar, levando em conta as
possibilidades de alcançar maior eficJência energética e de controlar
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aa emiaaõaa, de qaaea de efeito estufa em q@ral, inclusive mediante a
aplicação de novas tecnoloqiaa em condições que tornem essa aplicação
económica e aocialmente benéfica,
Deter.minadaa a
preaentea • futuraa,

proteger o· sistema climático

para

gerações

Convieram no aequinte:
ARTIGO l

Definições•
Para oa propósitos desta Convençios
1.
"Efeitoa negativo• da mudança do clima" significa u mudança.
no meio aabiente f!aico ou biota resultantes da mudança do clima que
tenhaa efeitoa
deletérios
significativos
sobre
a
composição,
reaili&ncia qu produtividade de ecoaaiatemaa naturais e administrados,
.abre o funcionamento de sistemas aócio-econõmieoa ou sobre a saúde e o
bem-estar humanos.
2 .. •

"Mudança do

clima" significa

uma mudança de clima que poaaa

••r direta ou indiretamente atribulda i atividade humana que altere a
ocmpoaiçio dA atmo•fera mundial e que se aome àquela provocada pela
variabilidade climática
natural observada
ao lonqo de pertodo•
compariveiâ. .
•si•tema climático• significa a totalidade
3.
hidro•fera, bioafera e qeoafera e suas interaçõe••

da

atmo•fera,

4.
•Emissc3ea" significa a liberação de qasea de efeito eatufa
e/ou seu• ~ecursore• na atmoafera numa área eapac!fica·• nwa per!odo
dete:r:minado.
s.

"Gases de

da atmosfera,

\~feito

naturais e

€-st'ufa"

shJlli fica os constituintes qaisosos

antrópicos, que absorvem e reemitem radiação

infravermelha.
Os t!tuh•s d(lS ,u:tiqn:; fotJnl

j1wJuídu~

C:·om <l JjnaJidado- exclusiva de

ot"iE•ntar o hdtor.
6.

d•:- int:eqrucão e"con_ómic<i" significa ~;n~

"Organização req.i.on<ll

organi:~:acã.o

dt.•

const.ituíll.'J

l~nt-~t!ns

~ltlb-::!r.:mos

dl! uma

d~t_crminada

região

que tem competência em rcL.H;ão a assuntos regidos por esta Convenção -ou
seus protocolos,

e que foi devidamente autorizada, em conformidade com

seus Pr_ocedimen.tos -internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar os

mesmos ou a eles aderir.

7.
sistema

..Res~rv.1t:Õrio"
climátil~O

sl.r1ni fit~,1 llll\ ~·ornp111n•nlt~ nn componantcs do
no qual fica aunazcnad() um gás de efeito- estufa ou um

precursor de um gás de efeito estufa.

••

"Sumidcmro"

mccanis'mo que

Hl<jiiLI

remova um

•Jd!l

at:.ivid.J.dc

i..:.J
th~

efeito

cfltufa,

wn

aerosol

ou

ou
wn

precursor de um gás de e.feito estufa da a_tmosfe.r:'a.
9.

um gS.s

"f'onte" significa
de efeito

estufa, um

estufa na atmosfera.

qualquer pro;.cesso

ou atividade que libere

ae;osol ou um precursor de gás de- efeito
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AR'l'..LGU 2 _

Obietivo
O objetivo final desta Convenção e de quaiSquer inst-rumentos~
_Jurídicos co~;n ela relacionados que adote a Conferência -das Partes é 0
de alcançar, em conformid~de com as dispOsições p~itinentes desta
Convenção, a estabiliza cão dols concentracões de gaS~s· ~d;";f;it~- ·~-~t;;t;;

na atmosfera num nível
no sistema climático.
suficiente qne permita
mudança do clima, que
ameaçada e que permita
maneira sustentável.

que impeça uma interfcrência_~~~'!::.;ópica :perigosa
Esse nível deverá ser alcancãdo num prazo
aos ecossisl:_emas adaptarem-se naturalmente à
assegure que a produção de alimentOs não seja
ao desenvolvimento econõmico prosseguir de

AH'rJ.t;U J

f'rincípios
Em suas

acõcs J>dl."o"l

L

(\bj~·! ivo d<!sta

alt·an<.,'ül o

convenção

e

disposicõcs. as Fartt~~> dQvem ori.entar-ae, ~alia,

implementar suas
pelo seguinte:

As Partes devem proteger o sist.ema~?límático ~m be_nefício das

geracõ~s presentes
conform~dade. com

âã.

e futuraS-

h~nnanhlado

suas responsabilidades

com base na eqUidade e em

comuns

mas

diferenci.ildas -e

respectivas capacidades. E'.m decorr:ência, ns Paites -pãises -deS~;v;;lvidos
devem tomar a iniciativa no combate ã mudança do- -clima e a seus efeitos
nega t i vÓs.
, ·~.-!::.HÃL

2.

Devem ser

específicas

e

levadas

em· plena

circunstâncias

desenvolvimento, em

con-sideração

especiãiS-

especial aqueles

-das

aS

Partes

necessidades.(
países

em

particularmente mais vulneráveis

aos efeitos negativos da mudança do clima, e das Partes, em especial
Partes países em deeenvolvimento, que tenham que assumir encargos
desproporcionais e anormais sob esta Convenção.
3.
AS Partes devem adotar medidas de precaução para prever,
evitar ou minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus
ameaças de danos sérios ou
efeitos negativos~
Quando surgirem
irreversiveia, a falta de plena certeza cientifica não deve ser usada
como razio para postergar essas medidas, levando em conta que as
politicas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima devem
ser eficazes em função dos custos, de modo a assegurar benefícios
mu·ndiais ao menor custo poss!vel. Para esse fim, essas politicas e
medidas devem levar em conta os diferentes contextos socioeconômicos,
ser abrangentes, cobrir todas aa fontes, sumidouros e reservatórios
siqnificativos de qasee de efeito estufa e adaptações, e abranger todos
os setores econômicos. As Partes interessadas podem realizar esforços,
em cooperação, para enfrentar a mudança do clima •

•-

As Partes têm o direito ao desenvolvimento sustentável e
devem promovê-lo. As pol!ticâs e medidas para proteger o sistema
climático contra mudanças induzidas pelo homem devem ser adequadas às
condições especificas de cada Parte e devem ser integradas aos
programas nacionais
de desenvolvimento, levando em conta que -o
desenvolvimento econômico
ê essenCial â adoção de medidas para
enfrentar a mudança do clima.
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As Partos devem coop~rar para promover-um sistema econõmico
s.
internacional favorável e aberto conducente ao crescimento e ao
desenvolvimento econômico sustentáveis de todas aa Partes, em especía!
daa Partes pa!ses em desenvolvimento, possibilitando-lhes, assim,
melhor enfrentar oa problemas da mudança do clima. As medi.das adotadas

para combater
constituir

a mudança

meio

do clima, inclusive as unilaterais, nio devem

arbitrária
restrição velada ao comércio internacional.
de

discriminação

ou

injustificável

ou

ARTIGO 4

Obrigações

1.
comuns

Todas as Partes, levando em conta. suas responsabilidades
mas
diferenciadas e suas prioridades de desenvolvimento,

objetivoa e cirçunstincias específiCos, nacionais e reqiÕnais, devem:
a) Elaborar, atualizar periodicamente, publicar e por ~
disposição da Conferência das Partes, em conformidade com
o Artiqo 12-, inventir-ios nacionais de emissões antrÕpicas
por fontes e daa remoçõea por sumidouros de todos os
gases da efeito eatufa não controlados pelo Protocolo de
Montreal, empregando metodologias comparáveis a serem
adotadas pela Conferência das Partes;

•

atualizar regularmente
regionais, que
do clima,
para mitigar
a mudança
incluam mecf.idaa
enfrentando- aa emissões antrõpicaa por fontes e remoções
por sumidouros de todos 08 gases de efeito estufa não
controladoa palo Protocolo de Montreal, bem como medidas
para permiti:t adaptação adequada à mudança do c·limaJ

b) Formular, implementar, publicar
programas nacionaia e, conforme

o caso,

c) Promover e cooperar para ~ desenvolvimento, aplicação e
difusão, inclusive transferênCia, de tecnologias, práticas
e processos que COntrolem, reduzam ou previnam as emissões
antrôpicas de gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal em todos os setores pertinentes,
inclusive nos setores de energia, transportes, indústria,
agricultura, silvicultura e administração de residuos;
d) Promover a
gestão sustentável, bem como promover e
cooperar na conservação e fortalecimento: conforme o caso,
de sumidouros e reservató~io~-- de todos os gas~s_ de efeito
estufa não
controlados pelo
Protocolo de Montreal,
lpcluindo a biomassa, as florestas e os oceanos como
também outros
ecossistemas terrestres,
costei.ros
e
marinhos;
e) Cooperar nos preparativos para a adaptação aos impactos da
mudança do clima; desenvolver e elaborar planos adequados
e integrados para a gestão de z-onas,_costeiras, recursos
hídricos e agricultura, e para a proteçio e recuperação de
regiões, particularmente na ~frica, afetadas pela seca e
desertificação, bem como por inundaçõe~;
f) Levar em
conta, na medida do possível, os fatores
relacionados com a mudança _do clima em suas políticas e
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medidas sociais,

econõmicas e ambientais pertinentes, bem

como empregar métodos adequados, tais como avaliações de
impactos, formulados e definidos nacionalmente, com vistas
a minimizar

.o.s efeitos

pública e

negativos na

na qualidade

do meio

economia, na

~"

saúde

M

ambiente, prov_ocadoa por

projetes ou medidas aplicadas pelas Partes para mitiqarem
a mudança do clima ou a ela se adaptarem,

•

g) Promover
cooperar
em
pesquisas
cient!fi.cas,
tecnológicas, técnicas,
socioeconõmicas e' outras, em
observações siF ~ãticaa e no desenvolvimento de bancos de
dados

re!ativ~

•

esclarecer
exi~~~:tentes

Promover
imediato·

••

em

•

elação à• causas, efeitos, ma'!}'nitude
tempo da mudança de cltma e
C< tseqO~cias
sociais de diversas estraté.giãs d, resposta,

••

evolução no
econêmi=i!!s
h)

10 sistema c~imático, cuja finalidade seja
<:!duzir ou eliminar
incertezas ainda

'

e

cooperar no intercâmbio ·plenv, aberto e
informações
cientificas,
tecnolÕqicas,
técni~sóci~-ec?~ômiCaa
e jur!dicas
r~~~tivas
ao
sistema climático e ã mudança do_ clima, bem como às
conseqUências econômicas e sociais de diversas estratégias
de resposta;

Promover

de

co_operar- na
educação,
treinamento
e
pública em relação i mudança do clima, e
estimular a
mais ampla participação nesse processo,
inclusive
a
participação
de
organizações
nio- governamentais ; e

i)

e

conscientizaç~o

j

i

t:'ollfb•::ê-:-!cia. das !?artes· info~n;,ações relativas

Transmi tlr à

à impleme0taç2.o. "!rn ...~;,!",foi:~idad9 com o Artigo 12.
2.

As Pai:'tes

p-à.is_eS-- desenvOlvidos a del'nais Pattes:· constantes do

Ane:.i::o I Sé COIDprometem 8s(:'eciiic.:o.ment..e com o segUinte:
a} Cada uiua _dessaS Partes deve aJ.Otar Políticas na_cionais.1 e
medidas correspondentes 1Jara mi::igar a mudança do clima,
limit.:mdo- suas elnissÕ":!s :\ntz:ó~icas de gases de efeitO
estufa

e

prote~endo

Q

a~mentando

~eus

sumidouros

e

reservatõi'los de gas'es de c 'feito· estufa. E:ssas políticas e
medidas demonstrarão que -os países desenvolvidos estão
tomando a
inlt.:iati\'.'1 no yue se refe.re a modificar aa
tendências- de •.1aiS longo pr.:tzo- das emissões- a!lti-õpicas em
conformidà:âe com

Q

objetivo desta

Convenção~

reconhecendo

que contribuiria par::1 tal modificação a .volta, até o final
l'

.._~,_

InCluem-se aqui as políticas_ -e medidas
re,gionais de integ~-~ção ·econõmú:a.
da presente
antrópicas de

Uécada,

a

dióxido de

níveis

adotadas por
anteriores

organizações
das

carbono -e- de --õu-tr6S

emiss;ães ;,.-._,
gases

de

efeito esLbfa não controlados pelo Protocolo de Montreal;
e levandoo;.:;:em cOnta as diferentes situações iniciais e
enfoques, estrutur~s econõmicas e fontes de recursos
dessas Partes,
a necessidade de manter um crescimento
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vigoroso
e
--sustentável,
econãn.í.co
as
tecnol.ogi<:~.s
disponíveiS e outras cirC:u-nstãn-cia_s_ individuais, bem como

a necessidade

de que

cada uma

dessas

Partes

contribua

eqtlitativa e adequadamente ao esforço mundial voltado para
esse objetivo.
Essas Partes
pol!ticas -e medidaS JUntainente

podem implementar tais
com o·utras Partes e podem
auxiliar essas outras Partes a contribu!rem para que se
alcance o objetivo desta Convenç~o e, particularmente,
desta alínea;
de
promover avanço nesse $entido, cada uma dessas
Partes deve apresentar, em conformidade com o Artigo 12,
dentro de seis meses da entrada em vigor para si desta
ConvençãO-,e - peilbdicainente -- a partir
de
então,
informações pórmeno·rizada:s -s-obre as políticas e medidas a

b) A fim

que se

refere a

alínea

{a)

acima,

bem

como

sobre

a

projeção_ de suas emissões antrõpicas residuais por font8S
ê de remoções por sumidouroS de gases de efeito ·estufa não
controlado& pelo Prcrto~olo de Montreal no per!odo a que se
refere a alínea (a) acima, ·com a finalidade de que essas
emissões aritrópicas

de dióxido

de carbono

e

de

outros

efeito_ estufa não corltiola-d.os pelo Protocolo de
voltem, individual ou conjuntamente, a seus
niveis de 1990. Essas informaçÕes serão examinadas pela
Con'ferênci_a__ __das
Partes em
sua prl.meira
sessão
e
periodicamente a partir de então, em conformidade com o
gases de
Montreal

Artigo 7;
c) Os cálculos

--sumidouros _de
alínea

(b) •

de emissões

por fontes

gases de
acima

efeito estUfa
devem
levar em

e

de-

remoções

para

conta

os

fins

por
da

c

melhor
conhecimento cientifico disponivel, inclusive o da efetiva
capacidade doa sumidouros e as respectivas contribuições"
de tais gases para a mudança do cltma. Em sua primeira
aesaio e periodicamente a partir. de então~~ Conferência
das Partes deve examinar e definir metodoloqiao a serem
empregadas nesses cálculos;
d)

Emaua primeira sessão, a Conferência dos Partes devo
examinar a adequação das al!neas (o) e-- (b) acima. Esse
exame deve ser feito à luz das melhores informações .e
avaliações científicas disponíveis sobre
mudança do
cltma e seus efeitos, bem como de informações téc~icaa,
soc~ais e
econêmicaa pertinentes. Com base nesse exame, a
C_onferincia das Partes deve adotar medidas adequadas, que
podem contemplar a adoção de ~endas aos comp:t'omiãso•
prevhtos naa alíneas (a) e (b) ·acima. Em sua primeira
sesa:io, a ConferênCia dao Partes deVe tanibém adotar
docisõe• sobre critérios para a implementação- conjunta
indicada na a~!nea (a) acima. Um segundo exame das al!neas
(.,_) e (b) deve s.er feito no.,.maia tardar até 31 de dezembro
dt 1998
e posteriormente
~
intervalos
regulares
deter.minados pela Conferência das · Partes, até que o
objetivo desta Convenção &.aja a~çançado~

•

e) cada uma dessas Partes dev8:

71 . .!~L
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i) coordenar-se, conforme

o caso,

com aa

demais Partes

indicadas a respeito de instrumentos e~onõmiCOs
administrativos pertinentes
viSando a alcançar
objetivo desta· Convenção; e

e
o

ii) identificar e examinar periodicAmente suas próprias
políticas e pritica• que possam estimular atividadea
que levem a níveis de emissões antrópicas de qaaes de
efeito estufa
não controlados pelo Prot~colo de
Montreal maia elevados do que normalmente ocorreriamJ
f)

A Conferência das Partes deve examinar, no maia tardar até
31 ~e dezembro de 1998, informações disponíveis com vistas
a adoção de decisões, caso necessário, sobre as emendas às
listas dos Anexos II _e III, com a aprovação da Parte
intereasadaJ

q) Qualquer Parte não incluída no Anexo
. pode, em seu
instrumento de
ratificação, aceitação,
aprovação ou
adesão, ou posteriormente, notificar o Depositário de sua
intenção de asaumir as obriÇações previatas nas al!neas
(a) e (b) acima. O Depo,sitá.rio deve informar os demais
signatirios·e Partes de tais notificações.
~

A• Partes pa!ses desenvolvidos e demai• Partes desenvolvidas
incluídas no Anexo I I devem prover recursos financeiros novos e
adicionais para cobrir integralmen~e oa cu•to• por elas cOncOrdados
incorridos por Partes países em desenvolvimento no cumpriméilto de suas
obrigações previstas no Artigo 12, parigraf~ 1. Também devem prover os
recursos financeiros,
inclusive para• fina de
transferência de
3.

tecnologias, de que necessitam as Partes pa!ses em desenvolvimento para
cobrir· integralmente
os cus~os
adicionais por ~las concordados
decorrentes da implementação de IiLBdldaG PrevistAs nO -·parágrafo 1 deste
Artigo e que !Sejam concordados entre uma Parte pais em desenvolvimento
e a entidade ou entidades internacionais a que.se refere o Artigo 11,
em conformidade eom esse Artigo. Para o cumprimento desses compromissos
deve ser levada em conta a necessidade de que o fluxo de recursos seja
adequado e previs!vel e a importância de distribuir os custos entre as
Partes pa!ses desenvolvidos.
4.
As Partes pa!ses desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas
incluídas.no Anexo I I devem também auxiliar as Partes pa!ses em
desenvolvimento, part~cularmente vulneráveis aos efeitos negativos da
mudança do clima, a cobrirem· os custos de sua adaptação a esses
efeitos negativ~s.
S.
As Partes pa!ses desenvolvidos e outras Partas desenvolvidas
incluídas no Anexo II devem adotar todas as medidas poss!veis para
promover, facilitar e financiar, conforme o caSo, a transferência de
tecnologias e de conhecimentos técnicos ambientalmente saUdáveis, ou o
acesso aos mesmos, a outras Partes, particularmente às Partes pa!sea em
desenvolvimento, a fim de capacitá-las a implementar as disposições
desta Convenção. NeaSe processo, as Partes Países desenvolvidos devem
apoiar o desenvolvimento e a melhoria das capacidades e tecnologias
endógenas das Partes pa!ses em desenvolvimento. Outras Partes e

·,.
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organizações que

estejam em condiçÕes de fazê-lO pOdem também auxiliãr-

a faei1itar a transferência d&ssas tecnologias.

6.
No cumprimento de seus compromissos previstos no parágrafo 2acima, a Conferência das Partes concederá certa flexibilidade às Partes
em processo de transição para uma economia·de mercado incluidãs no
Anexo I, a fim de aumentar a capacidade dessas Partes de enfrentar a
mudança do clima, incLusive no que se refere ao nível histórico, tam~do
como referência, de emissões ~ntrópicas de gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal.

o grau- -ae eterrvo-cUmprinlE!rito

7.

_dos compromissos assumidos sob

esta Convenção das Partes pa!ses ~ desenvolv1mento dependerá do
cumprimento efetivo dos compromissos assumidos sob esta Convenção pelas
Partes pa!sea desenvolvidos, nç que se refere a recursos financeiros e
transferência de tecnologia, e levará plenamente em conta o fato de
que o deaenvolvLmento econõmido e social e a erradicação da pobreza são
as prioridades' primordiais e
absolutas das
Partes paisea
em
deaenvolvimento.
No cumprLmento doa compromissos previstos neste Artigo, as
••Partes devem
examinar plenamente que medidas são necessÁrias tomar sob
e•ta Convenção, inclusive-medidas relacionadas a financiamento, sequrO
e transferência
de tecnologias,
para atender as necessidades a.
preocupações especificas
das Partes
pa!ses
em
desenvolvimento·
resultantes doa efeitos negativo~ da mudança do clima e/ou do impacto
da, impl~ntaÇio de medida• de resposta, em especial:
a) noa pequenos

pa~aes_insular~sr

'

.
bl nos pa!aes
com zonaà-costeiras de baixa

',/;
a~itude;

c) nos países oom_regiões áridas e semi-áridas, áreas
flor~sta e áreas sujeitas_à deg~adação de florestas;·

de

d) nos países com regiões prÕpensas a desastres riatura.is~
e) nos pa!ses com regiões sUjeitas à seCa
f) nos pa!ses
urbana;

com

regiões

de

alta

e· deSertificação;

pOluição

atmosférica

g) nos países com regiões de ecossistemas frágeis, inclusive
ecossistemas montanhosos;
h) nos países cujas economias dependem fortemente da renda
produção, processamen~o, expOrtação e/ou
gerada pela
consumo de combustíveis fôsseis e de produtos afins com
elevado coeficiente ene~gético: e
i) nos países medite~rãneos e países de trãnsito.
Ademais, a conferência das Partes pode ·adotar as
conforme o caso, no que se refere a este parágrafo •

•

medidas,

9.
As Partes devem levar plenamente em conta as necessid~des;
especificas e a situação especial dos países de menor desenvolvimento
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•

relativo em

•

•

-·-·

0

'

Lo

euaa medidas

rel4tivsu a financiamento'e transferência de

conformidade

com o

tecnoloqia.
10.

Em

Artigo 10,

as Partes

devem levar em

conta, no cumprimento das obrigações assumidas sob esta Convenção, a
situação das Partes pa!ses em desenvol~imento, cujas economias sejam
vulneráveis aos efeitos neqativos das medidas de resposta à mudança do
cl~. Isto
aplica-se em especial às Partes cujas economias sejam
altamente dependentes da renda gerada pela produção, processamento,
oxportaçio e/ou do conSumo de combust!veis-fósseiS e de Produtos afins

com elevado coeficiente energético e/ou da utilização de combust!veia
fós•eiS cuja substituição lhes acarrete sérias dificuldades.
ARTIGO 5

Pesquisa e Observação Sistemática
Ao cumprirem as obrigações
1, alínea (g), as Partes devema

previstas no Artigo 4, parágrafo

Apoiar e promover o desenvolvimento adicional, conforme o
caso, de programas e redes ou ~rganizaçõea internacionais
e intergovernamentais que visem a definir, conduzir,
ava.liar ·e
financiar pesquisas,
coletas de dados e
I
---~bservaçio sistemática,
levando em conta a ~ceasidade de
mülimizú ã duplicaçãO de esfOrços;
~)

b) Apoiar os

eafor~oa internacionais
e interqovernarnentais
para fortalecer a observação sistemática, as capacidades e
recurso-;; nacionais de peaquisa cientifica e... téo;.nica,
particularmente nos paiaes em desenvolvimento, e promov~r
o acesso e o intercâmbio de dados e análises obt~dás em
área• além doa limites da jurisdição nacional; 'r'\ y

c) Levar em conta as preocupações e necessidades particulares
dos
pa!ses
el!l
desenvolvimento
e
cooperar
no

aperfeiçoamento de suas capacidades e recursos endógenos
para que eles possam participar dos esforços a que se
referem as al!neaa (a) e (b) acima.

ARTIGO 6
EducaçãO, Treinamento e Conscientização Pública
Ao cumprirem .suas obrigações previstas no Artiqo 4, parágrafo
1, al!nea (i), as Partes devem:
a) Promover e facilitar, em niveis nacional e, conforme o
caso, aubregional e regional, em conformidade com sua
legislação e
regulamentos nacionais e conforme suas
respectivas capacidades~

''
i) a elaboração e a execução de Prógramas educacionais e

dt!i Conscientização pGblica sobre a mudança do clima e

sehs

-efeitos;~

ii) o acesso pÚblico a informações sobre mudança do clima
e ieus efeitos;

J3neiro de ~~~1
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iii) a participação pública no tratamento da mudança do
clima e de seus efeitos e na concepçio de medidas de

resposta adequadaaJ e
iv) o treinamento

ci•nt!~ico,

de pessoal

técnico

e

de

direçio.

b) cooperar, em n!vel internacional e, conforme o ca•o, por
meio de organismos existentes, nas sequintes atividadas, e
promovê-las~

i) a elaboração e o intercâmbio de materiais educacionais

e de conacientização pública sobre a mudança do clima
e seus efeito&J e
i i i a elaboração
de

e a execução de proqramas educacionais e
treinamento,
inclusive
o
fortalecimento
de

instituições nacionais e o intercâmbio ou recrutamento
da pessoal

para treinar espeéialistas nessa área, em
particular para os pa!aes em desenvolvimento.
ARTIGO 7

Conferincia das Partes

··Uma Conferência daa Partas é ~stabelecida por esta convençio.

1.

2.
Como Õrgio supremo desta Convenção, a Conferência das Parte•
manter& regularmente sob exame a implementação desta Convenç~o e de
quaisquer de seua instrumentos jur!dicos que a Conferêncià das Partes
possa adotar, além de tomar, conforme seu mandato, as deciaõea
neceasirias para promover a efetiva implementação desta convenção. Para
tal fim, deve:
a) 1-:xluuínar periot1jcamcnte

as obrigações

das Partes

e

--os

meca11ifunos instituciouilfs es_tabelo~cidos por esta Convenção
:i_ ) UZ
dP. S(~US oUjc•t· .I vor~, da experiência adquirida em sua
intplemeontaclio e dn evolução <los coJ,hecimeutos científicos
~tecnológicos;

b)

fttc~i 1 i I ,H' o

Promover e

turdidns mlotad.,R

intPrc.ímhl.o do

1"'1 i\ :'I l'art•m
l••Vi.Uidn

I'·'''''
~<!!I

informações sobre

frentar a mudança do
_conta
as
di ferente•
('i"l['c'H:Oit]ndca das Partes
sob
esta_
ilSRUIIIiúas

1111

Convenção;
j__

c) Facilitar, mediante solicitacão de duas ou mais Partes, a
conrdetw c 5o dtl tl~<•,fl dan por r> I,,~~ <Lrlot.:td•u• p;1ra oJt!rontar o
mudo11U,'<1 tlo

t•llma e

!t<JUR eleltos,

lt"vando

em

conta

as

diferentes circunstâncias, responsabilidades <e capacidades

das Part~s
esta
d)

e suas

respectivas obrigtJ.çÕes

as.~~~~as

sob

Couvr~Hciio;

Promover_

e

disposiç-Ões

de acordo com os o~je_~i~oa
desenvol v:i mente
Convençii.o,
o

orientar,
desta

e
e
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apprfPiçoamento pr:riÕ..l"ico

..:lP. rfeito

e aval ia r

cl<.~

metodo!oyia!>

p~.la c"nnferêucia

serE-m df'finidas
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comparávcia, a

das Part~s

para, entre
E>l<lbornr iuwwt.iiiic)s de emissões de gases

Pstttf<l !)c)r

fontes

ele r~uL?çÜCs

e

n E'fic1\c:ia de LU<:'didõls

pOi:- sumidouros
limitar as emissões e

r•,r"'

aumentat" n~ rc>mor:ões dc~BsP.s gases;
e)

Avaliar,

base

com

disponíveis

C'onvf'tH;5.o, l'iUcl
'-:Jl~r,liS

d.1s

P\11

sociais;

P.

adot<ul.ul

iu.Cormações

as

com

tornadas

disposições

as

deSta

l'•'las l'<Lrtc!ll os efeitos
•'lll
çon{ormidilde cotn esta

partic.ulª't os E':feitos ambientais,. económicos

"!;sim cc•mo

.wnnr.;o

todas

ltuplc•mc~nt.nç:iu

wt>did,IH

Convenção,
de

em

conformidade

em

alc<tnçm.Jc,

~."a grau

r=r:>ns impnt•tos .<:umulativos
ttil

rottr~<!l:ttçii.o

do

obji:!tivo

des_ta_

Conv_en~;ão;

t)

F:xmni.n<lr

~~

ndot.,1r

re-lrtt_<':ídciR.

pe-riódicos_

sObre

a

ilnph•tu1•n\n1,;710 dPntn t'O\l.VC"llÇ:Í•>, '~ ;,_,;·n·,,utir. flUi\ publicacãoJ
q)

Fl'l?E'r rt:-courcndar.;()f'fl sc,bre qu<~it:•.Jui~r ,,~suntos necessários:
implE'tllf'Jil<LC:il<' df!Sh"\

C:ouvenr.::i.o;

f'rnc-ur.lr 't11ohi li7.ilr

r1~cursos rlnlllll'f!jro~

à

... ,.,

~~

h)

conformidade......_

C'ID

cont n t\rtiqo o1, pnrlíqrriTOS 3, 4 ,. •; ,, com o hrtigo 11;

considerados

. 'SUi.HiiU.iár i os
il Est,lhelo<>cct.
necP.ss.'irios ii jmpl<'lll(>ILtação dest<' ConvençãO;

por

seus

órgãos

subsidiár-ios e dar-lhes orieutacaO;
suas
consenso,
adotar, por
k) Definir ~
procr-dimcontc1 P
rPqltlam<~nt-o
fin.111~r>iro, bf"!'m
SE'US órgtio~ r::utndc1i5riô~;

reqras

de

corno os

de

!e!"'

1) Solicitar e .utilizar, conforme o caso, os serviços e a
cooperação· de organizações internacionais e de organism9a
intergovernamentais e não-governamentais competentes, bem
como as informações· por elas fornecidas; e
m} Desémpenhar as

demais funções necessárias à consecução do

obje~ivo

desta Convenção~· bem como todas as demais funções
a ela atribu!daa por esta ConVenção~

Em sua primei.ra sessão, a Conferência das Partes deve a.dotar
3.
suas regras de procedimento e as dos órgãos subsidiários estabelecidos
por esta conven·ÇiO, qtie devem incluir procedimentos para a tomada de
decisão en\ ·as-suntos
previstos nesta

não

Convenção~

abrangidos
E·saes

pel.os

procedimentos

procedimentos

poderão

decisórios
especificar

maiorias necessárias à adoção de certas decisões~
4~

A

primeira

sessão

da

Conferência

das

Partes

deve

ser

convocada pelo Secretariado interino mencionado no Artigo 21, e deverá
realizar-se no mais tardar dentro de um ano da entrada em viqor desta
Convenção .. ·-sUbse·qaentemente, sessões ordinárias da Conferência das
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Partes devem ser realizadas anualmente, a
decidido pela conferência das Partes.

menos que

de outra
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forma

sessões extraordinárias da Conferência das Partes devem ser
5realizadas quando for conaiderado pela Conferência, ou Por solicitação
escrita de qualquer Parte, desde que, dentro de seis meses após a
solicitação ter sido comunicada às Partes pelo Secretariado, seja
apoiada' por pelo menos um terço das Partes.
6.
As Nações Unidas, seus organismos espeCializados .e a.·-Ag~~cia
Internacional de Energia Atâmica, bem como qualquer Estado-Membro ou
observador junto .às mesmas que nãQ seja Parte _desta conveiiÇãO". pOdem" sefazer representar como observadores nas sessões da Conferência iã~
Partes. Qualquer outro órgão ou organismo, nac~onal ou internacional,
governamental ou não-governamental, competente--em assuntos abrangidos
por e•ta Convenção, que informe ao Secretar_iado do seu d~•ej o da se
fazer repre•entar como obaerv&dor numa sessão da Conferência das
Partes, pode •er admitido, a meno• que um terço daa Partes apresenta
objeçiO. A a~•io e participação de observadores deve sujeitar-se às
raqraa de procedimento adotadaa pela Conferência das Partes.

ARTIGO,B
secratari~do

1-

Fica ••tabelecido um Secretariado.

2-

As funçêe• do secretariado aio:
'a) O%'fjanizar as &l!lssi3es da. Conferência das Partes e doa
órgão• subsidiário• est~elecidoe por e~ta Convenção, e
prestar-lhes os serviços necessários;
b) Reunir e

trana~tir ~~~

relatórios a ele apresentados;

c) Prestar assistência às Partas, ém particular às Partes
pa!ses em
desenvolvimento, mediante
solicitação, na
compilação a transmissão de informações necessárias em
conformidade com as disposições desta Convenção;
d) Elaborar relatórios sobre suas ativid4d.ea e apresentá-los
ã Conferência das Partas;
e) Garantir a necaasiria coordenação com os secretariados de
outros organismoS internacionais pertinen~es 1
f)

Estabelecer, sob a orientação geral da Conferência das
Partes,
mecanismos
administrativos _,e
contratuais
necessários ao desempenho eficaz de suas funçõea; e

ql De•empenhar as demais funçõé• de secre~ariado definidas
nesta Co~vençio e em quaisquer da aauo protocolos e todas
as demais funções definida• pela Conferã~çia das Partes.
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3.

Em

sua

primeira

sessão,

deaiqnar um Secretariado permanente
funcionamento.

a

Conferência

e tomar

daa

Janeiro de 1994

Partea

deve

aa providinciaa para aeu

ARTIGO 9

Orgão SUbsidiário de Asaesaoramento Cientifico e Tecnol6qico
1.
ci~t!fico

Fica estabelecido um órg.V aubaiãi&rio -de ulieaaor. . .nto
e tecnológico para prt!latar, em tempo oportuno, i con.ferincia

daa Partes e, conforme o caso, a seus 6rqioa aubaidiário•, inforaaçõea
e aaaeaaoramento sobre a .. untos cientf.ficoa e· tacnológicoa relativos a
esta Convençio. Eaae 6rgio deve estar aberto i participaçio de todas . .
Parte a •
deve ser
multidiaciplinar.
Deve
ser
composto
por
representantes

qovernamentaia

com

competência

nos

campos

de

eapecializaçio pertinentes. Deve apresentar reLatórios regular.aente i
Conferência daa Partes sobre todos oa aapectoa de seu trabalho.
Sob a

2.

orientaoio da

COnferência daa

Partea e

recorrendo a

a) Apreaentar avaliaçõea do estado do conhecimento cientifico
relativo i mudança do clima e a aeua efeitoaJ

b)

Preparar avaliaçSe'a eient!fic::aa doa efeito•
adotadaa na iMPramentação daata·convençioJ

c}

Identificar
tecnologia•
e
conhec::imentoa
ticnicoa
inovadores, eficiente• e maia avançadoa, b . . CODO preat.ar
aaaeaaoramento aobre aa forma• e meioa ~ pra.over ·o
deaenvolvimento e/ou a tranafarincia deaaaa t.ecnolóqiaa, ·

~}

sobre programa• cientlficoa e
Preatar ••••••oramento
cooperação internacio~al em peaquiaa e deaenvolvt.ento,
relat.iVoa i mudança do clima, bea como aobre foJ:Na e
meiol:l de

a.poiar

desenVolvi~ento<

a

ca.pacitaçio

endôgen.a __ em

de

Jaedidaa

palsea

em

e

a
que~tões
cientificas,
teç~ológicaa
'
metodológicas que lhe formulem a Conferência das Partea e
seus órgãos subsidiários.

e) Responder

3.
As funções e o mandato _.Q.es~e órgão podem ser posteriormente
melhor definidos pela Conferência das Partes.
ARTIGO 10

O~ão subsidiário de Imp~ementaçio
Fica estabelecido um órgão subsidiário de implementação para
conferência. das Partes na avali;aciio e exame do cumprimento
efetivo desta Conven·ção. · Esse órgão deve estar aberto i participação de
todas as Partes, e· deve ser composto por representantes governamantaia
especializados
em questSes relativas ã mudança do clima. Deve

•

auxiliar a

Janeiro de•l-994
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apresentar regularmente relatórios ã Conferêncfa das--Partes sobre todos
os aspectos de seu trabalho.
Sob a orientação da Conferência das Partes, esse órgão deve:

2.

~)..E.xaminar a~ _i,nforrnações . t_ra.nsmitida.s em conformidade com o
· .. ~Artigo 12, pa.cãqrafo 1, no sentido de avaliar o efeito
a~:z:;ega~o _qe;r-~~
da.lil ~didas tomadas pelas Partes à luz dás
. avaliações cientificas mais recentes sobre a mudança do
r

c).~a;

b' Examinar as tnf9rmações transmitidas em conformidade c~m o
Artigo 12 '.-. _par~grafo 2,
no sentido de auxil,ia_r a
. ÇQnferênçia, ~a~ ,Pl";tes ~ real~zar os exames requeridos no
J!.r:tiqo 4, parágrafo 2, alinea Ld); e

o) Auxiliar a

Conferência daa Partes, conforme
preparação ~' i~p\~~e~ta~Íío .df/ ~,;~s decis-õe~.

o é:aso,

ni!Í ·

ARTIGO 11
'•,
Mecanismo Financeiro
1. ___ .,_~,. ....

E;i.ca 4ef..i,.p:j,do. _um~ ,m,ecaQ.i,_~mo pa_ra a provisão de recursos
financeiroa a titulo de doação ou em -base-concessiona!, inclúsive para
~
fins de transferênCia de tecnologia. Esse mecanismo deve funcionar sob
a orientação da Conferência das Partes e prestar contas ã mesma, a qual
d~we,
decidir. .sobre suaa
politicas, prioridades programáticas e
cr:~'!:-~:t:;i_os, Ae
~ceit~l:!:i:lid~de_ ~e~atiYÇI:S. a
esta
ConvenÇão.
seu
f~ciQnamento 9eve s~~ confiado a uma ou mais entidades internacionais
•

'

•

'

•

+

•

•

•

'

•

•

'

:

-

+

•

•

•

'I tI

2.~,

..

.

~, ,,Q

~

..

'

mecanismo financeiro deve ter uma representação eqUitativa
e eÇl\1-il.iprada
d~ ,t~das:·· ã~ P_artes,, . ~um siste~: transparente de
adm;nistração.
3. A Conferência
daa Partes
e a
entidade ou entidad~
encarregadas do funcionamento do mecanismo financeiro devem aprovar os
meios parà operar os parágrafos precedentes, que· devem incluir 0
sequinte;

a)

b)

Modali~ades

para garantir que os projetes financiados para
enfrentar a mudança do clima estejam 'de acordo com as
politicas, prioridades
program.iticas ·,e
critérios de
aceitabilidade estabelecidos pela Conferência das Partea 1

Modalidades pelas
quais uma
determinada decisão de
financiamentQ("posSa
ser . rãconsidera'dk
ã luz dessas
_politicas, prioridades
programáticas e
critérios de
acei.tabilidade;

c) Apresentação
Conferência
Partes de relatóri.os
periódicOs da entidade ou entidades sobre suas operações
de financiamento, de forma compat!vel ...com a exigência de

"""
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presta cio

de

contas

prevista

no

IIL

parágrafo-

deste

Artigo1 e

d) ueterminação, de

maneira previs!vel e identificável, do
financiamentos necessários e disponíveis para a
~plementação desta Convenção e das condições sob as quais

valor dos

ease valor deve ser periodicamente reexaminado.

4.
Em sua primeira sessão, a Confetêricia ~aa· Partes deve definir
os meios para implementar as disposições precedentes, reexaminando e
levando em conta os dispo8itivos provisórios mencionados no Artigo 21,
parágrafo 3, e deve decidir. se esses dispositivos provisõrios devem ser
S~seqüentemente,
dentro de quatro anos,
a Conferencia das
.Partes deve reexaminar ·a- mecanismo financeiro e tomar as medidas
manti~s.

adequadas.

s.

As Partes pa!ses. desenvo1vidsus p,od~ também prover recursos
finilnceiro,s relacionados com a implementação desta Convenção mediante
canAis bilaterais, regionais e ~~f::ilat_er~is e as P~rtes. pa~s.e~ em;
de_aenvolvimento podem deles beneficiar-se.

ARTIGO 1Z
Transmi.seio de Informã-çõês Relativas i

Implementação

1.
' Em conformidade com o Artigo 4, parãgi&fo 1; cada Parte deve
trânamltir ~ Con-férência dá:i Pattea·, por" 'meio- ·do ·secretariado, ag
seguintes informaç-ões:

~

a) Inventãrio nacional da emissões antrópicaa por fontes é de
remoçÕea por sumidourOs' d8 tOdos Os· qases de eféi to· estufanão controlados, ~elo P~~toco'i~ de. Montreal, dei-ttrO de· suaS
possibilidadeS~
usando'
metodOlogias
comParáveis ·
desenvolvidas e aprovadas pela Cohferência das Partes;
b) Descrição gera_l .daa mediÇI.as -tomadas ou
Parte,para implementar esta Convenção; e

previstas

pe1a.

·c) Qualquer outra infol:l!lação que a Parte consi-dere relevante
para a realização-do objetivo desta Convenção .e apta a ser
inclu!da em sua comu_n;icação_, inclusive, se poss!vel, dados
pertinentes para cálculos das tendências das effifsSSes
mundiais.
2.
cada Part~ país desenvolvido e cada uma das demais Partes
citadas no Anexo I· de-ve --incluir as seguintes informações em sua
comunicação:

a) Descrição pormenorizada das politicas e medidas por ela
adotaqas para implementar suas obrigações assumidas sob o
Artiqo_-4, parágrafo 2, al.íneas {a) e {b); e
b)

.

Est~tiva especifica
dos efeitos que as politicas e
'
medidas mencionadas na al!nea {a) acima t~ão sobre as·

Janeiro de 1994
eÍaissõeS- antrõpicas por fontes e remoçõeS-pOr -sumidouros
de gases de efeito estufa durante o per!odo a que se
refere o Artigo 4, parágrafo 2, ..al!nea (a).
3.

Adem4ia, cada

desenvolvido e cada uma das demais
deVe iriCü.iir porinenora-a -de
medidas tomadas em conformidade com o Artigo 4, parâ.grafos r;· 4 e s.
Partas desenvolvidas

Parte pais

citadas no

Anexo II

4.
As ipartea pa!.ses desenvolvidos podem, voluntariamente, propor
projetas para
financiamento, inc1us~ve especificando tecnologias,
materiais, equipamentos, técnicas ou práticas necessários à execução
desses projetas, juntamente, se poss!vel, com estimativa -de tOdos os
custos adicionais, de red.uçêks de emissões e aumento de remocõe'a de
gAses de
efeito .estufa,
bem como
estimativas dos
benefícios
resultantes.
S.
Cada Parte pais desenvolvido e cada uma das demais Partes
in·cluida.e no Anexo I deve apres~htar ~ua comunicação inicial 'dentro ae
seiS meses da entrada em vigor desta ·convenção para essa Paite. Cada
Parte não inclu!dã deve apresentar sua comunicação inicial dentro ~
três anos da entr~a em vigor desta Convenção para essa Parte ou a
partir da disponibilidade de recursos financeiros de acordo com o
Artigo - 4,
parágrafo 3.
As Partes
que forem pa!ses de menor
desenvolvimento relativo podem apresentar sua comunicação ini~ial
quando o desejarem. A f~eqOência das comunicações aubseq~entea de todas
as Partea deve ser determinada pela Conferência das Partes, levando em
conta o cronograma diferenciado previsto neste parigra~o.
6.

-Ãs- informa:Ç&ua

relativas a

este Artigo

apresentadas

pelaa

P~tes

çievepl_ ser transmitidas pelo Secretariado, tio logo poss!vel, à
Conferência das Partes e a quiisquer õr9ãos subsidiários inter,asados.
Se necessário,
a conferên~i,a
Partes
pode
reexaminar
os
pro~edimentos para a tranami~s~o
âa· informações.

aaa··'

7.
A partir de sua primeira aie:asão, a Conferência das Partes
deve tomar providências:, mediante solicita._çio, no sentido de apoiar
técnica e financeiramente as Partes países em desenvolvimento na
compilação e apresentação de informaÇões -reiativas ~·~ate Artigo, bem
como de identificar necessidades técnicas e financeiras relativas a
projetas propostos e medidas de resposta previstas no Artigo 4. Ess9
po'r outras
apoio p·ode
ser conCedido
Partes, por organizações
internacionais competentes e pelo Sec~etariado, conforme o caso.

••

Qualquer grupo de Partes pode, sujeito às diretrü:es___ ~dota_das
pela Conferencia das Partes e median-te notificação prévia à Conferência
das Partes, apresentar comunicação conjunta no__ c:umprimento de suas
obrigações assumidas sob este Artigo~ desde ·que ess_a comunic_ação ~nc1ua
informações sobre o cumprimento, por cada uma dess~s Par~es, _de ~~~s
obrigações individuais no imbito desta Convenção.

••

recebidas pelo
Secretariado, que sejam
Aa informaçõeS
classificadas como confidenciais por uma Parte, ~ conformidade com
critérios a serem estabelecidos pela Conferência das Partes, devem ser
compiladas pelo
Secretariado de
modo a
prote'Çer seu
carãter
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confidencia~ antes
q~ serem
colocadas à diapoaição de quaisquer dos
Órgãos envolvidos na transmissão e no exame de informações.

lO.
De acordo com. o parágrafo 9 acima, e sem preju!zo da
capacidade de qualquer Parte~de, a qualquer momento, tornar pública sua
c~~unicaçio, ~ Secret~riado deve tornar pública• a~ coMuniCAÇSes feitas
pelas Partes em conformidade com este Artigo no momento em que forem
apreaentadas i Conferência das Partes.

ARTIGO 1J

Solução de Questões Relativas ,i Implementação da Convenção
sua primeira se•aão, a Conferência da• Partes deve
estabelecimento
da
um
mecanismo
de
con•ulta•
con•i.derar
o
multilaterais, ao qual poderio recorrer as Parte• mediante solicitação,
para a solução de questões relativas à ~plementaçio deata Convenção.
All'tl®- 14 '

Solução de Contrcvérsiaa
1.
No caso de controvéiaia entre duaa ou·mais Partea no que
.reapeita ã interpretação ou aplicação deata convenção, aa Parte-s
envol.vidaa devem procurar reaolvi-laa
·por meio de neqociaçio ou
qualquer outro meio pacifico .de aua própr_ia escolha.

2.
Ao ratif-icar, aceitar, ou aprovar eata Convenção ou a ela
aderir, ou em qualquer momento .po•t•r~or, qualquer Parte que nio Seja
uma orqani·zação de inteqxaçio ecoriômica reqional poc:i& dãcla.rar, por
eacrito ao Depositário, que reconhece como compulsório ipao facto, e
sem acordo eapecial, com reapeito a qualquer controvérsia relativa i
interprataçio ou a aplicaÇ:io deata. Cdnvençio. e em relaçio a qualquer
Parte que aceite a meama obriqaçios
(a}

Submiaaão da
Justiça e/ou

controvérsia

i

corte

Internacional

de

- -tb) Arbitragem, -de

acordo c0111. oa procedilaentoa a aerea
eatabelecidoa pela conferência daa Partea, o maia breve
posa!vel, em anexo aobre arDitraqea.

Uma Parte que seja uma orqanizaçio de integraçio econãmica
regional pode fazer uma declaração com .-feit~ similar em relação .i
arbitraq~ em
conformidade com o~ procedimentos mencionados na al!nea
(b} acima.
3.
Toda declaração feita de acordo com o par!gra.Lo 2 acima
permanecerá em viqor até a data de expiração nela previ•ta ou, no
máximo, durante três meses ap6a o dapôaito, junto ao Depositário, da um
aviso por escrito de sua revogação.

4.
Toda ngva declaração, todo aviso de revoga.ç~ ou a expiração
da declaração nio devem afatar, de forma alguma, processos pendentea na
Corte Internacional da Justiça ou no tribunal de arbitragem, a menos
que a• Partes na controvéraia concordem da outra maneira.
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apll.caçio do parágrafo 2 aclJBa, se, do~
SDe &CO%do coa a
-.ea· apõa a. notificação de naa Parte por outra de que existe uas
Partea em10lrlda:a
não conseguire~~.
:contrO'I'iraia entre
ei.a., as
.al.uc:J.cmar a cont:rov&sia, recorrendo aoa meioa a que se refere o
parágrafo 1 a.cilu., a cont.rovêr.si.a deve ser ~tida i .conci.llaç"io
aediante :IJOllc:ita~ de qua.lqoer das Partes .na~ controvérai.a ..

'·

-.er .c:tiada ma. ccaialio de condliaçio,

COIIpOata poo:

ua número iqua.1 .de

a.brca duignadoa: por e&da Parte i.ntereaaada e um presidente escolhido

..m:o. deaiqnadoa por cada Parte.. A coatissio deve
~ decUiio recc-end•tôri.a,. que deve se:r: considerada pel.as Partes e11.

ccmjunt.a.ente pel.oa
:boa fii.

7.
A Corl.f'erincia. das Partes deve ea~lecer, o maj.s .breve
p3aive.l, procl!!aiwentoa ad.icionais ea relaçio i concil..ia.çio, ea anexo
.abre eonc1Jjaçio.

.a.

8.

~içãea

deate

apl.icall.-ae

Artigo

a

qoaisquar

~m.

jur!dicos pertinentes que a Con%erência. das Partes poaaa
adot:a:r, salvo se de outra -.ne1ra· disposto nesse instrumento.

AllnGO 15

ll'.ee:nd•• à Convencio

1.
2...
As . . , . , . . a. esta Convenç~ devt!a aer adotadas e. aea~~ãc
cxdi.nir.ia. da ~inci.a du: Parte.. o texto di!: qualquer emenda
proposta a
esta. -Cc:Dvençio
deve ser cc.unicado às Partes pelo
s.c:xet:ar.iado pel.o .anca ~~eis .ees a.ntu: -da se.Uio
na qual. seri
p:opoata Mla

adoçio,. Propostas

pelo s.cretar:iado

ao.

de e.enda. ~ tallbá ser ccaanicadaa

aignatirioa de.-ta.

Convenção e ao Depontirio,

para ~çio.

-3.
!>S Parte. deve. fazer todo o poaaivel. _para chegar a llCOXdo
per consenso .obre . . ~propostas a esta Convencão. 1llilla 'U'e;:r;
exau:r.ido11 todoll os esfor~ para chegar a Ulll consenso .sem que .se tenha

~ a~· xa acordo,
par

~oria

de três

a ~

ae~ su adot.a.da_, •

quartos das

Partes presentes

iilt±.a instinci.a,
e

votantes

nessa

sessão. As emendas adotadas -devem ser comunicadas pelo Secretariado ao
Depositãrio, -que aeVe com1mTCã-las a' todas as PaZtes para aceitação ..
Os .instrumentos .de aceitação :de emendas devem ser

4.

jontc ao Depositâ.rio.. As emendas
parâqr11.fo 3 aciJila devem entrar em

aceito no

nonagésimo di.a

instrumentos de

apiSs o

aCeitação de

adotadas
vigor para

recebimento..

em

depositad~

confo:oni.dade

com

o

as Partes que a tenham

pelo

Depositãri.o,

de

pelo menos três quartos das Partes desta

Convenção ..

5..

As emendas devem entrar em vigor para qualquer outra Parte no

nonagésimo dia após a Parte ter deposita-do seu inst.romento de aceitação
da$

emendas_
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6.
Pãfa ~ffnsaeste- Arti.go, "Par_tes presentes e votantes'"
significa as Partes presentes e que emitam voto_ afirmativo ou negativo.

ARTIGO 16
AdocãO

ãe

-Ane"ji:Os

e·-

Emendas aos Anexos da Conve_nçio

os ai'l.exCfs deSta Convenção c_onstituem parte integrante da
salvo se expressamente disposto de outro 'modo, qualquer
referência a estã Convenção constitui- ào mesmO tempo referência a
qualquer de seus anexos. Sem prejuízo do- disposto-_no· Artigo 14,
parágrafo 2, alínea · (b) e parágrafo 7, esses anexos devem conter apenas
1.

mesma e,

listas, formulários e qualquer outro material descrit~vo que trate de
assuntos científicos, técnicos, processuais ou administratLvos.

2.
os anexos desta Convenção devem ser propostos e _adotados de
acordo com o procedimento estabelecido no Artigo 15, parágrafOs 2, 3 e
4.

,_

oua~quer anexo
ad·otado em c.onformidade c_orn o parágrafo
acima deve entrar em vigor para todas as Partes desta Convenção seis
meses após a comunicação a essa~ Partes, pelo Depositário, da adoção do
anexo, ã excecão das Partes que notificarem o Depositário, por escrito
e no mesmo prazo, de sua não-aceitação do anexo ••.o anexo deve entrar em
vigor para as Partes que tenham re_tirado___su~- not{ficaçã?' -de' ii.ãoaceitação no nonagésimo ~i~ _após o re?ebimento, pelo Depositário, da
retirada dessa notificação •.

A proposta,
adoção e entrada em vigor de emendas· aOS "aneXós"
4.
desta Convenção·aevem estar sujeitas ao mesm9 procedimento obedecido no
caso de proposta, adoção·e entrada em vigor de anexos desta Convenção,
em conformidade com os parágrafos 2 e 3 acima.

adocã.o de um anexo ou de wna emenda a Um anexO___ Emvol~
ConvençãO, esse ane:fcó ·ou emenda. a um· ane·xo· somentedeve entrar em vigor quando a emenda à Convenção estiver e-m- VTgor-..·--;:-

s.

uma

Se

e~enda

a

a esta

ARTIGO

17 _

Protocolos
L
Em qualquer
de suas sessões ordinárias,
Partes pode adotar protocolos a. esta Convenção.

a ConferênCia

daS

2•
O texto de qua.lqu~r propo.sta de protocolo deve s'er ~uni.~do
às Partes pelo Secretariado pelo menos sei
. s meses antes dessa sessão da

3.
As exigências
para. a entrada em vigor de qua~quer protocolo
devem ser estabelecidas por esse instrumento.
4•

protocolo.

Somente

Partes

desta

Convenção

podem

ser

Partes

s.
As decisões no ãmbito de
1
qualquer protocolo
exc usivamente tomadas pelas Partes d
esse protocolo.

·~=---:

--~-

da

devem

um

ser
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ARTIGO lB

Direito de Voto

1.

Cada Parte

desta convenção

tem direito a um voto, à exceção

do disposto no parágrafo 2 acima.
de
integração econãnica regional devem
organizações
2.
Aa
exercer, em assuntos da sua competência, seu direito ~ voto com um
número d~ votos igual ao número de seus Estados-Membros Partes desta
c~venção. Esaaa organizações não devem exercer seu direito dC vÕto se
qualquer da seus Estados-Membros exercer esse direito e vice-verea.

ARTrGO 19
DepoSitário

O Secretário-Gera! das Nações Unidas aerá o Depositário desta
Convenção e de protocolos adotados em conformidade com o Artigo 17.

ARTIGO 20·

Assinatura
Esta Convenção estará aberta, no Rio de Janeiro, ã assinatura
de Estadoa-Membro• das Naçõe• Unidas ou de quaisquer de seus organismos
eupecializado•, ou que aejam Partes do Estatuto da corte Internacional_
de Justiça, e de orqanizaçõe• ae integração ecohômica regional, duran~e
a realização da Conferência da• Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, e posteriormente na sede das Nações Unidas em Nova
York' de 20 de junho de 1992 a 1~ _de junho de 19934
ARTIGO 21

o:Lapoeições Transitórias
funções do Secretariado, a que se refere o Artig_o 8, devem
provisoriamente pelo ,Secretariado estabelecid~·pel~
Assembléia Geral das ·Kações Unida& em sua resolução 45/212 d:8 -21 de
dezembro de 1990, até que a Conferência das Partes conclua sua primeira
1.

Aa

ser de•empenhadas

sessão.
2.

parágrafo

o chefe

1

Go

acima,

secretariado provisório, a qúe se refere o
Painel
deve
cooperar ·e•treitamente
com o

Intergovernamental sobre Mudança do Clima, a fim de assegurar que esse
Painel preste assessoramento cientifico e técnico 'objetivo. Outras
instituições cientificas pertinentes também podem ser'consultadaa.

O Fundo para o Meio Ambiente Mundial, do Programa das Nações
3.
unidas para o Desenvolvimento, do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente e do Banco Internacional para a Reconstrução e o
será
entidade
internacional
Desenvolvimento,
a
encarregada
provisoriamente do funcionamento do mecanismo financeiro a
.e se
refere c Artigo 114 Nesse contexto, o Fundo para o Meio Ambiental
Mundial deve
ser adequadamente
reestruturado e
sua composição
universalizada para permitir-lhe cumprir ou requisit_os do Artigo 11.
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ARTIGO 22-

Ratificação, Aceitação, Aprova'ção Ou Adesão
1.
Esta convenção
esti sujeita
a ratificação, aceitaoio,
aprovação ou adesão de Estados e orqanizações de integraçio-econSmica
regional. Estará

aberta a

i ,da't&

adesões a partir .do dia seguinte

~

que a CoriVencio não mais esteja aberta a assinaturas. Os instrumantoa
de ratificação, aceitação; aprovação ou adesão ~evem ser ~epoaitado•
junto ao Depositário.
.I-,_

2.
Qualquer orqanização de integração econãmica regional que ~
torne Par-te desta ConvenÇão,·· Sem que seja ·Parte nenhum de seu• Eata.doaMclllbroa, deve ficar sujeita a todas u
obrigações previataa . neata
convenção. No caso de um ou mais Eatados-Membros desaas organizaç~a
aerem Parte deata Convenção, a organização e aeus Eatadoa-Membrça dev. .
decidir sobra euas respectivas reaponsabilidades para o cumprimanto de
auaa obriqaçõea
previata~' 'nei.tâ
cOnvenção.
Nesses
casca,
aa
orqanizações e os Estadoa-Membroa não podem exercer simultaneamente
d.irei~~. 'e.tabelacidos p~la' Conv~nÇão.
3.
Em aeu·a instru:msntos de ratificação, aceitação, aprovação ou
adeaio, aa orqanizações de integração econômica reqional.devem declarar
o âmbito de auas competênciaS no que reapeita a aaauntos reqidos por
aata convenção. Esaas organizações devem 'também 1nfórm&r ao Depositirio
de qualquer modificação substancial no imbito de suas competinciaa, o
,qu_al, ,P,~r sua. vez, deve transmitir essas informações is Partes.

ARTIGO 23

Entrada em Viqor
1.
Esta Convenção entra em vigor no nonagésimo di.a _a.pQa a data
de depósito do qMnquagésimo instrumento de ratificaçio.,;-;-~c;,e,i~çio,
aprovação ou adesão.

2.
P,_ra cada 'Estado ou organização de integração .' econâlica
reqional que ratifique, aceite ou aprove esta Convenção o.u a .e.J..a. adira
apÕ• o depósito do

qainquagés~

inatrumento da ratificaçÃo, aceitação,

aprovação ou adesão, esta Convenção entra em _v_,igolj no, n(?nagi~!.mo dia
após a data de depósito do instrumento de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão deaae Estado ou orqanização de integraçã9 ,.e.~c.onÕidca
regional ..

3.

Para os fins dos parágrafos 1 e 2 deste Artig'O, o··ins'trumento

depositado por

urna organiza cão

de integração

economl.ca..regioniJ.!

não

deve ser considerado
como adici.onal àqueles depositados por ·'Es-tadosMembros dessa organizaçãO.

ARTIGO 24

Peservas
Nenhuma reserva pode ser feita a esta

Convenção~~ ..

--

,

... -'
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ARTIGO ZS

Denúncia
~pós

três anos da entrada em viqor da Convenção para uma
Parte pode, a qualquer momento, denunciá-la por_ meio de
nOtifica~io· escrita ao Depositário.
l.

P:Srte, essa

Essa dCnúncia
tem efeito
2.
recebimento pelo Depositário, ou em
estipul_ado na notificação de denúncia.

um ano após i data de
data posterior se assim

3.
Deve ser considerado que qualquer Parte que denuncie
ConvenÇão denuncia também os protocolos de qu8 é Parte.

seu
for

eata

ARTIGO 26
~~xtóa

Autênticos

O original desta Convençã_o, _ c:ujo~ textos em árabe, chi~ês,
qspanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, 'd&Ve se:i::
depoaitado junto ao. Secretário-Geral das Nações Unidas.

Em fé do que, os abaixo ~sainados, devidamente autorizados
para esse fim, fi~ ea~a.Convenç~o.

''
Feita em
e noventa e dois.

Nova York aos nove dias de maio de mil e novedentos

A N E X O

Alemanha
· "A\Wtrilià
Austria
Belarua a·
·Bélqica
Bulrjir!a a
canàdi
Comtin.idade Européia
'"·"='Dinamarca

Êà:pAnlua. ·

Estados Unidos da Am&rica
Eatõn.ia a
Fed~raçio

Finlindia
França
Grác:ia
Hungria a
Irlanda
Ialindia.
Itália.
Japio
Let:Sn.ia 4
Lituin.ia 4

Ruaaa 4

I

. '' -,
''
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Luxemburgo

Noruega
Nova Zelândia

Pa!aes Baixos
Polõniaa
Portuqa!

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
RepÚblica TcheCo-Eslovaca
Roiriênia 4
Suécia
Su!ça
Turquia

Ucrânia

•

Paises em processo de transição para uma e cnomia de mercado~
ANEXO

II

Alemanha

Austrália
Auatrla
Bélgica
Canadá

Comunidade Européia
Dinamarca
Espanha

Estados Unidos da América
Finlândia
França

Grécia
Irlanda
Islândia

Itália
Japio
Luxemburgo

Noruega
Nova Zelândia

Pa.i.sea Baixos
Portugal
Reino ..unido da Gri-Bretanha e Irlanda do Nort•
Suécia
su!ça
Turquia
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 3, DE 1994
(N" 271193, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção sobre
Diversidade
Biológica,
assinada
durante
a
conferênc1..a das
Nações
Unidas sobre Me i o Ambiente e Oesenvolv1..mento, realizada na cidade do
Rio de Janeiro, no período de 5 a 14
de junho de 1992.

C CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.

1°

-

Fica aprovado o texto- da Convenção sobre

Diversidade. Biológica,

assinada

durante

a

Conferéncia

das

Nações Unidas sabre Meio Ambiente e Desenvolvl..mento, realizada
na

cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de

1992.

Parágrafo
Congresso
revisão

Nacional

da

qua1..squer

referida

complementares
Constituição

que,

Ficam

único

Convenç.i.o,
nos

Federal ,

termos

que

bem

do

acarretem

à

sujeitos

atos

possam

como
inciso

encargos

aprovação

do

resultar

em

quaisquer
I

_do
ou

art.

ajustes
4g

da

compromissos

gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° - Este decreto -leql..slatl..vo entra em vigor na
data da sua publicação.

Mensagem n" 132
Senhores Membros do Congresso Nacional.
De conformidade com o disposto no artigo 49,- inciso I, da Cónstituição Federal,
submeto à elevada consideração de Vot1S8S Excet.!ncias, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto da Convençllo sobre Diversidade
Biológica.. assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de S a 14 de junho de 1992.
de 1993.

····------~
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UGJ.SLAÇAO CITADA. ANEXADA I'ELA COORDENACACI
DA.S COJIJ.S.SDES I'ZIUIANZNTE..S

CONSTITUIÇÃO
JlDÍ1JlLJCJl FEIEIUITJVA DO BlUlSIL
J988
• • • . • o. · - - - - -

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

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

1ltuloiV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PODER LEGISlATIVO

--~ ----- ~--- ---- ------------------------------------------- __...,. __

--

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

.Art.

.9.
1-

-------------------- --.------ ______ ,. ___ ·--

É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou

ates internacionais que acarretem encargos ou compromissos

gravosos ao patrimõnio nacional;

--------------------~--------------.

:EM

. ----------· .....
n•

-----..--

--~----~-~--·-

-'<'

~

•

-

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

••••••

-

-

~

--------

-- -

069 /Dl!l<A/llAI/IlNU-MRE
Braslli.a,

9

da

.março de 2993 ..

Excelentissl..o Senhor Presidente da República,

Subae.to ã consideração de vossa Excelência o anexo
projeto da .ensaqea ao Congresso Nacional. que eno•r•i Ma, para

-

....
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taxto da Convençào sobrá Di.versi.da.d& Bi.oi.óqi.ca.,
~erência das Haçães Unidas sobre Meio
a.bi.ente e Desenvo.lvblen.to.aprovação.

o

assi.naàa durimte a

2...

A

ccnvccação

de

processa

1m.

neg-ociador __ de

Convenção sobre diversidade bi.ol..óq-iCa respondeu à
ela necess.idacle de supl.mumtar o

quadro jurídica internzrcionát

do~recw::sos

de protação

uaa

consta:tação

naturais .. A- neqociação da Convenção
sobre Diversidade Biol.óqic:a. t"ai 1ançada pela ~ das
Ilações Unidas par.. a Meia Allbiente (Pilmlll) • o texto resul.tante
da
naqocia.ção
~oi.
forwaJwente
adctado
e. Hairéb.i,
e.Conferéncia.. especial. para esse fi-.,.- e aberto à. assinatura na
Dia. MUndial. do Meio AJibiente ,_ 5 de junho, no Rio de Janeiro.- a
Brasil foi. o pr.im!i.ro ·a assinar a convenção.. 154 países a
baviaa õlSSinado até o dia 14 de junho,
encerra::aento da.
conrerãncia. do Rio.

:t.
o
Brasil
participou
a.ti=-nte
da
processo
neqociador. Para nosso país tDI. dos· aai.ores possuidortls da
recw:scs

diversidade

da

tecno.lóqicas

próprias

na

bio.lõqica,
de

área

e

coa.

biotecno.loqia.,

rea.llzaçõa&
a

ConveD.cj:io

representa a passihil.idade: de controlar o fornect.ento de
Jl&teriaJ. qenlitica ao exterior. e o inc:reJiento da c:acperaçã.o
técnica. e c:ientí~ica para o desenvolvi:aento da biotecno.loqia.. O
Brasil.- desde o princj.pio, adVoqou a. tese de que o ~ aos
recarsos bio.lóqicos deve ser definido coa base ea acordo .utao.
Tmlb4ia obt.e.ve êJd.to eJa :fazer preval.ecer o ..êonceito da que as
recursos bi.o.lóqicos pertences_ aos -paísas, e não constitllea uaa
•fterança• ou •pa.ttiwãnio
5-

caatD~.•

da huwzmidade ..

A convençáo reconhece que o

objetivo da COIUI:ervaçào

da. diversi.dade lii.:o1óqi.ca.J e. :ma uti.l..izaçi.o sustentável baseia-Se

no val.or intrínseco da diversidade bi.a~óg:ica e no potencia1 de
seu aproveita.enta, elo ponta de vista aco1ógico a sócio-eccnéaico .. A i.Jipl.e.entaçào clesse objetivo deve ser :fei.ta de
acordo CCDt o principio ãa soberania. sobre os recursos naturais
e de acortlo coa as poli.t.1cas nacionais de :aeio iUib.ienta, o que

cotmtibri cansideráve.l avanço do D.ireito InternacionaL ..
5.

está a. el.~o de estratégias nacionais para ,a
conaervaçi.o a uti.l.izaçAo racional. da diversida.cla biol.óqica.... Ko
convençi.o

entanto, dessa' obriqação qera1. deriva. várias tarefas de.
-fdentUi.caçã.o e .anitora:.ento doa COIIpOttfm'tes da. diversidade.
bi.ol.óqi.ca e

atividades que os afetem:; estabel.ecu.euto de
conservação in si.tu; r:açrul.aaentação e
controle da. li.bera.çã.o. ele ~ geneti..c:a.ente mad.ifl.cados.;_
proteçã.o do conbecUento tra.clic.iona.l- das popul.ações indiqanas e
de

áreas de proteçi.o para a

caaanidades
uti.l.izaçã.o
conservação

bi.o.l.óqica;

locais

úteis

sustentável;
e

aos

~ção

objeti.vos
de

bancos

de

cans~rvação

genéticos

para

e
a

reca.peraçào ez situ dos recursos da clivers:idade

apoio

à

recuperaçào

de

ecossi.steJBS

d.eqradados.;_

l.87

1H8
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inCentivO--

à-

pesquisa

para

a

identificação

da

diversidade

biológica e para o '"desenvolvimento da biotecnof6gia; avaliação
e controle do impacto ambiental sobre a diversidade biol.ógica
de atividaàes danosas, dentro e foram do território nacional; Q
cooperação financeira e tecnológica para a implementação da

Convenção.
6.
países

O -équilibrio
possuidores

de

entre os
recursos

compromissos
da

diversidade

assumidos

pelos

biológica e

.os

pai ses que detêm a biotecnologia foi -encontrado em torno da
fô:tlllula acesso livre mas regulamentado aos recursos naturais
com a condição de que os fornecedores desse material genético
participem
de maneira justa e eqUitativa e em termos
mutuamente aprovados -- dos beneficies oriundos da utilização
comercial ou não desses recursos. A Convenção prevê também o
acesso às tecnologias necessárias a conservação e utilizaÇão
racional da diversidade biolóqica, nas condições .mais j'-l~t~s_ e_
mais favoráveis a sereiit aprovadas-- Jn~tuamente. As tecnologias
sujeitas a patentes estão incluidas nesta obrigaçào, de acordo
com as normas vigentes. A Convenção protege os interesses dos
paises tornec~dores de recur~os g~néticos, dando-fhes aq~sso e
direto
à
transferência
de
tecnolaqias
provenientes
da
utilizáção desses recursos, masmo que protegidas por regime de
propriedade intelectual, mas em condições mutuamente aprovadas.
Essa obrigação inclui especialmenta a biotecnologia cierivada
desses recursos.
7.
A Convenção ainda prevê a concessão, pelos pai.ses
desenvolvidos, de recursos financeiros, novos e adicionais,
necessários à cooperação internacional para atinqir_ o objetivo
comum ele conservação e utilização sustentável ela divarsielade
biolóqica, de modo a permitir aos paises em desenvolVimento
cobrir. os custos adicioliais das medidas de implementação c;as
obriqaçàes assumidas, e lhes possibilitar beneficiarem-se .das
vantagens oferecidas pcüa Convenção. Para tanto, estabelece um
mecanismO-de financiamento em bases concessionais ou de doação,
provisoriamente no âmbito do Fundo para o Meio Ambiente Mundial
(GEF), d8Sde que reformulado contOrme elis~õe a Conv8nção.
s.
Trata-se, assim, de moderno instrumento juridico,
consoante os principies consagrados na conferêrici'a- do Rio. Ao
ratificá-lo, o Biasil demonstrará seu empenho em desenvolver,
de maneira sustentável, seu enorme potencia~ natural-, contando
para tanto com os dispositivos de cooperação internacional
estabelecidos de.~aneira clara e justa na presente Convenção.
g.
Ao tornar-se Parte da Convenção, requerer-se-â a
acloção de legislação adequacla para sua eficaz implementação.
caberá
ao
Congresso
Nacional
a
importante
tarefa
de
regulamentação ele seus dispositivos. Dessa forma, estaremos
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interesses

nacionais

em

area _de
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enorme

importância econômica e estratégica.
Respeitosamente,

FERNANDO IIENRJ:QUE CARDOSO

Ministro de Estado das Relações Exteriores

CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA

As Partea contratantes,
Conscientes do valor intri.nseco da diversidaàã
biológica e dos valores ecológico, genBtico, social, econ6mico,
cientifico, educacional, cultural, recreativq e estético da
diversidade biológica e de seus componentes,
Conscientes, tambêm, da importância da diversidade
biológica para a evolução e para a manutenção dos sistemas
necessários à vida da biosfera,
Afirmando que a conservação da diversidade bio~ógica
ê uma preocupação comum à humanidade,
Reafirmando que os Estados têm direitos soberanos
sobre os seus próprios recursos biológicos,
Reafirmando,
igualmente,
que
os
Estados
s&o
responsáveis pala conservaçáo de sua diversidade biológica e
pela utilizaç!o sustentável de seus recursos biológicos,
Preocupados .com a sensiv:el redução da divers_idada
biológica causada por determinadas atividades humanas,
Conscientes da falta geral de informação e de
conhecimento sobre a diversidade biológi_ca e_ da necessidade
urqente de desenvolver capa~itação cientifLca,
técnica ~.
institucional
que
proporcione
o
conhecimento
fundamental
necessário
ao
planejamento
e
implementação
de
madidas
adequadas,
Observando que é vital prever, prevenir e comb~ter na
oriqem as causas da sensível redução ou perda da diversidade
biolóaica,
Observando também que quando
exista ameaça de
sansivel reduçlio ou perda de diversidade biológica, a falta _de
plena certeza científica não deve ser usada como razão para
postergar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça,
Observando igualmente _que a exigência fundamental
para a conservaçào da diyersidade biológica ê a conservação in=
ilill dos ecossistemas e dos habitats naturais e a manutenção e
recuperação de populaç6es viáveis de espécies no seu meio
natural,

•

Observando ainda que medidas ex-situ, preferivelmente
no pais de origem, desempenham igualmente um importante papel,
Reconhecendo a estreita e tradicional dependência de
recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações
indigenas com estilos de vida tradici.onais, e que_ e deSejavel
repartir eqüitativamente os beneficias derivados da utilizaçãodo conhecimento tradicionaL,
de
inovações. __ e _-de praticas

189
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Reconhecendo,
iqualmenta, o papel fundamental da·
aulher na
conaervaçAo •
na
utilização
suatentAvel
cta
diveraidade biolóqica e afirmando a necessidade da plena
participaçio da mulher 1!111 tod.oa os nivei:l de fot"'nnlaç6o e
execuçlo de politicas para a conservaçào da diversidade
biclóeJica,
Enfatizando a importAncia • a necessidade de proaover
a cooperação internacional, regional • mundial entre os Estados
e
as
orqanizaç6es
interqovernamentais
e
o
setor
nAoqovernaaental para a conservaçio da diversidade biolóqica • a
utilização sustentável de seus componentes,
Reconhecendo que.., cabe ~sperar que o a porte de
recursos financeiros novo• • adicionais e o acesso adequad.o as
tecnoloqias pertinentes possam modificar sensivelaente a
capacidade mundial de enfrentar a perda da diversidade
biol~ica,

Reconhecendo, ademais, que medidas eapecials··são
necessárias para atenctar as necessidades doa pai••• ••
desenvolvimento, inclusive o aperte de recursos financeiros
novos e adicionais
• o acesso adequado as tecnoloqias
pertinentes,
Observando, nesse sentido, as condiçóea especiais
doa pabes de menor desenvolvimento relativo a doa Pequenos
Estados insularas,
investimentos
substanciais
sio
n•c•aáârios para conservar a diversidade biolOgica e que hA
eXpact'a'tiva de wa aa~plo escopo d• beneficio• aabientaia,
econO.icoa e sociais resultantes desses investim•ntos,
Reconhecend.o que o desenvolvimento econ6mico ·•
social e a
erradicaçio da pobreza sio as prioridades
priaordiais e absolutas dos países em desenvolvimento,
Conacientas de que a conservaç6o • a utilizaçAa
auatentâvel !a diversidade biolóqica ' de importAncia abSoluta
para atender as necesaicladas de al imantaçAo, de sa\ide • de
outra natureza da erascante populaç.io mundial, para o que aio
ess.nciais o acesso a e a repartiçio de recursos qen'ticos e
teenolQ9ia,
Obaervã.ndo, enfim, que a conservaçio e a utilizaçAo
suatentâvel da diva:raidade biológica fortaleceria as rli:lar;óes
de aaizade entre os Estados e eontribuirAo para a paz da
huaanidade,
Desejosas da fortalecer a complementar instrumentos
internacionais existentes para a· conservaçio da diversidade
biolo9iea e a utilizaÇilo sustentável de seus componant.es, •
Determinadas a
conservar •
utilizar -da
forma
sustentável a diversidade biológica para beneficio das qeraç6as
presentas • futuras,
Convi•ram no seguint•:
'•.

Artiqo 1. Objetivoa
Os objl!!.t;ivos desta convenção, a sarem cump.ridoa de
acorcto cem aa d.isposiçóea pertinentes, sáo a conservaçAo da
divaraidad.e biolóqica,
a
utilizar;Ao sustentava! de seus
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componente., e a repartição justa e eqUitativa dos beneficies
derivados da utilizaç~o dos recursos geneticos, mediante,
inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a
trans:ferencia. adequada de tecnologias pertinentes, levando em
conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e
med,iante financi.amento adequado.

Para os propôsitos desta Convençâo:
Ái'ea piotagida 11 significa uma área definida geograficamente
destinàda, Ou reg1Úâmentada, a administrada·- para alcançar
obj_etiv~:S eS:peCificos. d8 -c;;ns~rva~.lci.· ··
·
11

que' é

"Bl'óteci1oioc;iia 11

•

sign,ifica

qualq·U:ei:-

à.PliCação

tecnológica· qUé

utilize
sistemas
biológicos,
organismos
vivos,
oü''·'sau~·
d•Fi-yado!l, _ Pi!;"a fa~~~c~r ~t; mo_cii,fj.ç_~:r; produt'?~-~ .~u processos
p~a u~ilizaçã.o espa.cifica..
. ~,;.r,,· ..~
11 C0):1diçàea
in-situ" significa as condições em qua rec~rso~
qanéticos existem em ecossistemas e habitats .naturais .e. no
caso de espãcies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde
tenham desenvolvido ~uas propriedades caracterist;cas.
"C~mservaçiQ .ex-situ" siq~if_i_~ ~ ccons~ry~ção ~e compona-Qi;e.a. d~ _
diversidade biológica fora de seus habitats naturais.
, .. ·.i.~.t._.:
"Conserva;Ao in-situ" .siqni::f}..ca_ ~ pon~~:t;Vaçào d~ ecossistemas e
hl'l,hitots natur~:is ~ a ma.nutenç~q e t:lj!'cuperação, .~e popu}~ay~s,
viaiy_~i~ _de esp9c,i•~ 8J!! seus. !p-e.i,.os r:).G~:"!:-Urais e,
no C:'!!!O .,_À;'\,_
espécies dOlllesticadas ou . _cul ti vada5:, J;lOS mei~s onde ;t;.e~~
d'tsenvolvido suas propr_iedades caracteristicas. lu
11
DJ,.v~rsidade biológic~ 11 significa ~- variabilidae!,_~ de orqani~0:4
vivos de tqdas,. as ,or-igens, C!J;tpreençlendo, de~.;-e: .outros, os,
ecossistemas
terrestres,
marinhos
e
out~qs
ecossistemas
a~ticos
e os COl1lpJ.axo" · ecolóqi_cos _, de qu~, fazem parte;
c~.r.eegd•n!=l.o a,int;ia . a . çiivers.!,4a,qe . de~!:fO de, .espécies, , ,.,qtjr,~
eapácies a .!:le ""cossj,stemas.
1.
"Ecossistema" significa um complexo ·dinàmico~,-de_._ comu~.id~~·
veq•tais, animais e de microorqan.i,smos e o se'-\J; _lll~io in~:r_gAn!,CQ
que interagem como uma unidade funcional.
"Espéc~e domesticada ou cultivada" significa ,-·p~pd!cie em cujo
processo da evoluç;âo influiJ.!. o
ser humano pa.Fa atend~~ su~s
necessidades.
:t:.i
"Habitat" significa o lugar ou tipo de local onda um organi$~0
ou população ocorre n4~uralmente!
"Mat•rial gen~tico'' sig~i:fica todo mateft'al de 1~'Prigem vega~i,'
an_imal, microbiana ou outra que contenha unidadisr _funcionai's dit
hereditariedade.
"'\'.
11 0rqanizaçio
regional da integração económica" signi:Uca ·uma
7
orqanizaçio constituida de Estadps soberanos dê ~'uia determinada
:regiio, a que os Estados membros transt'eri:ra-i'l~omp~tência ea
relaç4o a assuntos regidos por esta Convenção, e que foi
devidamente autorizada, conforme seus procedimentos internos, a
asainar, ratit'icar, aceitar, aprovar a mesma e a ela aderir.
"Pais de o~igem de recursos genéticos" significa o paia que
poaaui esaea recursos genéticos em condições in~situ.
11
Pai• provedor da recursos geneticos" signitJk:a o pais que
prov• racu:râos gen,ticos co~etados de fontes in-Situ, incluindo
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populações de espécies domesticadas e silvestres, ou obtidas de
fontes ex-situ, que possam ou não_ ter sido originados nesse

pais.
"Recursos biológicos" c_ompreende recursos genéticçs, organis~os
ou partes destes, populações, ou qualquer outro componente
biótico de ec-osSistemas, de real ou potencial utilidade ou
valor para a humanidade.
"Recursos genêticos" significa material genético de valor real

ou potencial.
"Tecnologia" inclui biotecnologia.
"Utilização sustentável" significa a utilização de componentes

da diversidade biológica de modo e em ritmo tais que não levem,
no longo prazo, a diminuição da diversidade biológica, mantendo
assim seu potencial_ para atender as necessidades e aspirações
das gerações presentes e futuras.
Artigo 3. Principio
os Estados, em conformidade com a Carta das Nações
Unidas e com os principies de Direito internaCional, têm O
direito soberano de explorar seus próprios recursos seçJti.Íi.do
suas politic4s ambientais, e a responsabiriâade d~ assegurar
que atividades sob sua jurisdição ou cOntrole não causem dano
ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limiteSda-jurisdição nacional.
Artigo ' · Âmbito JuriSdicional
Sujeito aos direitos- de- outros Estados, e a não ser· que de
outro modo expressamente determinado · nesta
Conve_nção, a$
disposições- desta Convenção aplicam-se em relação a ·caaa- Parte
Contratante~

(a) No caso de componentes da diversidade biológica, nas áreãs
dentro dos limites de sua jurisdição nacional; e
(b) No caso de processos e atividades realizadas sob sua·
jurisdiçào ou controle, independentemente de onde ocorram seus
efeitos, dentro da área de sua jurisdição nacional ou al'm dos
limites da jurisdiçào nacional.
Artigo S. Cooperação
Cada Parta contratante deve, na medida do possLval a conforma o
caso, cooperar com outras Partes contratanteS, diretamanta ou,
quando
apropriado,
mediante
organizações
internac;onais
competentes, no que respeita a áreas além da jurisd~9'~
nacional e em outros assuntos de mútuo -·interessa, para a
conservaçào
e
o
utilização
sustentável
da
~iversidade
biolôgica.
Artigo 6. Medidas Gerais para a Conservação

• a utilização sustentãvel
cada -Parte Contr~tantg deve, de acordo -com suas próprias
condiçóas e capacidades:
(a)
Qesenvolver estratégias,
planos ou programas para a
conservaçio e a utilização sustentãvel da diversidade biológicA
ou adaptar para esse fim estratégias, planos ou programas
existentes que devem refletir, entre outros aspectos~ as
medidas estabelecidaf!i,• nesta Convenção concernentes i
Parte
interessada; e
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(b} integrar, na medida do possive1 e conforme o caso, a
conservação e a utiliz_ação sustentável da diversidade biológica
em planos, programas e politicas p;etoriais ou intersetoriais

pertinentes.

Artiqo 7. Identificaçio e Monitor&mento

Cada Parte Contratante deve, na medida do possivel e conforme o
caso, em especial para os propósitos dos Artigos 8 a 10:
(a)

J;dentificar

componentes

da

diversidade

biológica

importantes para sua conservação e sua utilização sustentâve_l,

levando em conta a lista indicativa de categorias constante no
anexo r;
{b) Monitorar, por meio de leVaJ:ttamento de amostras e outras
técnicas, os componentes da diversidade biológica identificados
em conformidade com a alinea {a) acima, prestando e5pecial
atenção aos que requeiram urgentemente ~edidas de conservação
e aos que ofereçam o maior potencial de utiliziçáo ·sustentável;

(c) Identificar processos e categorias de atividades que tenham
ou possam ter sensiveis efeftos negativos na conservação e na
utilização .. sustentayel da çiiversidade biológica, e monitorar
seus e:teitos por maio de levantamento de amostras e outras
técnicas; e
{d) Manter e organizar, por qualquer sistema, dados derivados
de atividades de identificação e monitoramento em conformidade
com as alineas (a), (b) e (c) acima.

Artiqo a.

cada Parta contratante deve, na medida do possivel e conforme o
caso:
(a) Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou ãreas onde
medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a
diversidade biolóqica:
(b) Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleçáo,
estabelecimento e administração de áreas protegidas ou áreas
onde medidas especiais precisem ser tomadas para conse-rvar a
diversidade biológica;
(c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes
para a conservação da diversidade biológica, dentro ou fora de
áreas protegidas, a fim de assegurar
sua conservação e
utilização sustentável;
( d) - Promover a proteção de ecossistemas, habitats naturais e
manutenção de populaçóes viáveis de 'espé:'Cies -em seu ttleio
natural;
(e) Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente
sadio em áreas adjacentes as áreas protegidas a fim de reforçar
a proteção dessas áreas;
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( f} Recupen!r e restaurar ecoss:ise~s ã.e.qradados e- promover a
recuperação de espécies ameaçadas, mediante. entre outras
meios,
a
eLaboração e
implementação de planos e
outras

oi!!Stratéq:ias de gestão;_

(g) Estabelecer ou manter meios para r@.gulamentar. administrar
ou controlar os riscos associados a utilização e li.bera~o de
orqani.smos vi vos modificados resultantes da. biotecnoloqia que
provavelmente provoquem illl.pacto ambientaL negativo que possa
a.tetar a conservação e a util..izaçâo SUS1:entável da diversidade

biol.óqica.,.

levando

em

tambélll:

conta

os

riscos

para

a

saUdli-

hamana'
(h) :r.pectir quC! se introduza., controlar ou erradicar espécies
exóticas que ameace. os ecossistemas, habiti'J!ts ou espécies;
( 1)

Procurar

coapatihilizar

diversidade

proporcionar aS condiçõesas utili..z:açóes atuais coa

biológica

e

a

utilização

necessárias para
a conservação da

sustentável

de

seus

CCJIPClXlml'tes;

(j) Ea co~orm.idad.e com. sua leqis:lação nac.ional. ,_ respeitar,_
preservar e manter o conhecimento, i.novaçóes e práticas da.aCOIImtidades locais e popu.laç:óii!S indi.qenas com e.stil.o de v ida
tradicionais
relevantes
a
conservação
e
à
ut.U.i.zação
:suste.n.tivel da diversidade biológica e. incentivar
sua. JU.is
a.pla apLicação ca. a aprovação e a partiCipação dos detentores
dessa conhecimento,
inovações e práticas;_ e
encorajar a_
repartição eqUitativa dos beneficias oriundas da utilizaç4o:
d'c!aae conhecUtento, inovaçCêS e práticas_;_
(k) El.aborar ou aanter ea vigor a legisLação ~ etou
outras ctisposições regulamentares pa.ra a. proteção de espécies e
popuiações ameaçadas;
(1)

Quando

diversidade

se veri.fiqae
b.iol.õgica.

requiOJOent:ar ou

""'

adlll:ini.stra:r

ati.vidades ea causa; e

sensivel
conformidade

um

negativo

à

o Artigo
as cateqorias

T,

efeito

=

os processos e

""

(•) Caoparar coa o aportl:! de apoio f"inanceira e de outra
natureza para a conservação in-situ a. qne se refere. as: al.i.neas
(a} a (1} acima, particularmente aos paises em: desenvolvUienta.

cada Parte contratante deve, na llledida do passive! e confar.a o
caso, e principallllente a fila. de
complementar ~~~:edidas de
conservação in-Gjtg:
(a) Adotar medidas. para a conservação ex=s;itu d~ _componentes da.
diversidade biológica, de pr•ferência no- pais de oriqea desses
COJIIpOilentes:

(b) EstaDel.ecer & manter instal.açdes pm a conservação q-s:itn
paBqU.isa
de
veqetais,
an.ima.i.s
e
uticroorganismos,
de
p:re'ferêncf.a no pais de origem dos recursos geneticos.;

e

(c) Adotar aedidas para a recuperação e reqeneraçi.o de especitts<
mHtaçad&s

e

para sua. reintrodução em seu habitat natural. e.

cam!iç6es adsqaaclas'
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(d) ~ e ad:&in.istrlU:: a. ca~eta de recursos bíolOtj'icos
de hlbf1::At:w: naturais coa a fina.lidade de cortSerVação g-aitu de
.an:ai.ra. a rmo aaeaçar ecassistaltas e papulaç6es in=;~:itq: 4a
esptici.es. ~o quando fores nec:essár-ias medidas t:e.porãriaaespeci.aís U:·:littt da acordo ca. a a1i.nea (ct ac.Uta~- li!.

(e)

~ o

COOperar

aParte

de:

apoio

fimmcei.ro

e:

dt!t

outra

aat:ureza para a cona•rvação @:X=:lita. a. que s• re.fertm as al.i.nca$
(a) a: (d) aci.Jia; e ca.. o esta.btüeciaento e a IIUUSUt:enÇ.i.o à
c:anservação

de

i.nstalaç6ea

ruc:situ

e.

patses

ea

~vt.ento ...

cada P4rte Contratante deve. oa Dedida do poss;t.vel e con:fonaa o

caso:
(&) :tncorporar o elama da cons.arvação e uti~izill.çMJ sustentá.v.l
ele rac::w:sas bi.ol.óqicos no processo decisório naCional;

(b) Mo:tar W«K'í<'«• rel.aci.anadaS à utilização de. ~
bi.al6gico. para evitar ou minia:izar i.Dpactcs neqa.ti.voa na
<!Lvers:i4ade b.toLóqica:
(c)

Proteqer e

biol.óqic:as
~t1.v•i.s

encorajar

a_

uti.Li.zaçAo costumeira de recursos

de

acordo caa práticas cuLturais tradicionais
cc. a. exiqllincias de c:onservação ou util.izaç:4o

austantâ:vel.;

(d)

Apoiar populações locai.s na. elaboração e aplicação de
carrw.t:ivas ma áreas deqradacfas onde a diversidade.

..,fclps

biol.óCJtca tenha sido
(e)

~ar

~is

~uzida:.

a

e

cooperação

entre

suas

autoridade&

e seu sator privado na. elaboração W! .etodos de

ati.lizaç4o su&tentà.vel. d• recursos biolóqi.c:osAJ:ti.qo 11.. :rnceati.vas

cada Parte cantratante deve. na med.ida do poS:Sive.l e can:fcn:.a o
caso.. adatar wecfida• ec::onc.i.ca e scci.al.Jaent:e :z::acionai.s: que

sir'Aa de incentivo. à c:cnsarvaçã.o ~ u:C:il. izaçAo sustent6.v.l. ele
r tantas da di.versf.dade biolóqica..

h

Partas

levamtb ea canta as
desanvo1vblenta, cfaVcm:

Ccmtratantas,

a.peciais do& ~ -

nec-••fdade*

(a) Eseabal-=-r • -.ant.r proqrllllaS de educação • 'tri!:m-nto
ci.ellti.%i.co e tllc:li.c:o sobre JMC!*d;rs para. a ic&mti.f:i.caç4o-.
~. utilfraç:Ao suat:entá.vel da div~dade bi.a1.6qi..c.a.
seus ~.. • proporcionar apoio a esBt!l!l ~ de.
-dncaçfio • treizltmantc destinados ã:s n~sidades especi.fieaa
doa paíSes cs c!esanvo1vialmtcro
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(b)

Promover

conserva~ão

biológica,

e

e

estimular

a

pesquisas

utilização

especialmente

nos

que

con~ribuam

J•mei\o de)~94
para

a

sustentável

da

paises

desenvolvimento,

em

diversidade

conforme, entre outras, as decisões da conferência- das Partes
tomadas em conseqUência das reco~endações do órg~o _Subsidiário
de Assessorarnento cientifico, Té~nlco e tecnológico; e
(c) _E~ _cQnformidade _com as disposições dos Artigos l6! 1a e 20,
promover e cooperar na utilização de avanços cLentificos da
pesquisa sobre diversidade biológica para elaborar métodos- de.

conservação e utilização suste~tável de recursos bi~lógicos.

Artiqo

~3.

Educaçio o Consoientizaçào Pública

As Partes contratantes devem:
(a} Promover e estimular a compreensão da _ impo_rtãnci.a._ _ da
conservaçào da diversidade biológica e das medidas necessiirias
a essa fim, sua divulgação pelos meios de comunicação, e a
inclusão desses ternas nos programas educacionais; e
(b)
cooperar,
conforme o
caso,
com outros Estados e
organizaçóes
internacionais
na
elab"oraç.io
de
programas
educacionais de conscientizaqã""o- pUblica n·o -que concerne à
conservação
a utilização sustentável da diversidade
biológica.

•

Artiqo u •

Ava~iaç:io

de Impacto e Minimizaçã-o

de Impactos Negativos
1.
Cada Parte Contratante, na medida do possivel e conforme o
caso, deve:

(a) -Esta.b&lecor procedimentos adequados que exijam a avallã.ç;io
de impacto ambiental de seus projetes propostos que possam ter
sensiveis efeitos naqativos na diversidade. biológica, afim de
evitar ou minimizar tais efeitos e, conforme o caso, permitir a
participaçAo pUblica nesses procedimentos:
(b) Tomar providências adequadas para assegurar que sejam
cl•vidamente lavadas em conta tas conseqUências ambientais de
seus programas e. politicas que possam ter sensiveis efeitos
negativos na diversidade biológica;
{c)
Promover,
com
base
em
reciprocidade,
notificaç~o,
intercâmbio de informaçào e consulta sobre atividades sob sua
jurisdiçào ou controle qua possam ter sensiveis efeitos
negativos na diversidade biológica de outros Estados ou ãraas
além dos limites da jurisdiçào nacional, estimulando-se a
acloção de acordos bilaterais, regionais ~u multilaterais,
conforme o caso;
{d) Notificar imediatamente, no caso em que se originem sob sua
jurisdiç!o ou çontrola, parigo ou dano iminente ou_ grave à.
_divarsid,da biológica em ãrea sob jurisdição de out~os Estados
ou em áreas além dos limites da jurisdição nacional, os Estados
que possam ser afe.tados por esse perigo ou dano, ass_im _como_
tomar medidas para prevenir ou minimizar esse perigo ou dano.; e
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(e)
Estimular
providências
nacionais
.sobre
medidas
de
emergência para o caso de atividades. ou ãconteci::r.entos de
origem natural ou outra que representem perigo grave e iminente
b diversidade biológica e promover a cooperação iritêi:-nacional
para c:om,plementar tais esforços nacionais e, Confoim8 o caSo e
com os
Estados
o-u
organizaçdes regiona~s
de
em acordo
integração econõmica interessadoS, estã"b8lec8r planos conjuntos
de contingencia.
2.
-A --cOnfeiêilcfa --daS Partes deve examinar, com base em
estudos a serem efetuados, as questões da responsabilidade e
reparação,
inclusive restauração e
indenizaçào, por danos
causados
à
diversidade
biÕlógica,
exceto
quando
essa
responsabilidade for de ordem estritamente interna.

Artigo 15. Acesso a Recursos Geneticos
1.
Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre
seus recursos naturais, a autoridade para determinar.o acesso a
recursos genéticos pertence aos governo~ nacionais e está
sujeita a legislação nacional.
2.
Cada Parte Contratante deve pro~urar criar condições para
permitir o aceJ;;so a
recursos genêt.icos para
utilização
ambientalmente saudável por outras Partes contratantes e nã.o
impor restrições Contrárias aos objetivos de$ta Convenção.
3.
Para os propósitos desta convenção, os recursos genéti.cos
providos per uma Parte Contratante, a que se referem este
Artigo e os Artigos l6 e 19, são apenas aqueles providos por
Partes Contratantes que sejam países de origem desses recursos
ou por Partes que os tenham adquirido em conformidade com esta
convenção.
4.
O acesso, quando concedido, deverá sê-lo
acordo e sujeito ao disposto no presente Artigo.

de

comum

s.
o ·acesSo aos 1:-ecúl:SoS~·genéticos deve esta:- sujeito·=ao
consentimento
préViO- fundamentado ·cta
Pa:tte
contra·tante
provedora desses
recursos,
a
menos
que de, outra
forma
determinado por essa Parte.
6.
Cada Parte Contratante deve procurar ccncE!ber e re.:i1izar
pesquisas cientificas bc{Seadas em recursos genéticos providos
por outras Partes Contratantes com sua plena participação e, na
medida do passivei, no território dessas Partes Contratantes ..
Cada Parte Contratante deve adotar medidaS legislativas,
administrativas ou politicas, conforme c. caso. e. em c.onform.idade
com os Artigos 1ó e 19 e, quando necessá~ic, mediante o
mecan~smo financeiro estabele.cido pelos Artigos 20 e 21~ par.a
compartilhar de !crr.ta justa e eqüitativa os.. resultados .da
pesquisa e do desenvolvimento de rec.ursos .9_enáticcs e os
beneficies derivados de sua utilização t:omercial e de
outra
natureza com a Parte Contratante provedora desses recursos.
Essa part.ilha deve dar-se de comum acordo.

1..

o

Artiqo 16. Acessq .. a Tecnologia e Transferência de Tecnoloqia.

1.
Cada Parte Contratante, reconhecendo que a tecn_S~logia
inclui biotecnologia, e que tanto o-a-cesso à tEü::nolcgia quanto

71
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sua transferência entre Partes Contratantea são êlemantos
essenciais para a realizaç~o dos objetivos desta convençào,
compromete-se, sujeito ao disposto neste Artigo, a pemitir
e;ou
facilitar
a
outras
Partes
cohtri!ltantes
acesso
a
tecnologias qUB sejam pertinentes a conservação e utili.zaç.io
sustentâvel da d~versidade biológica ou que utilizem recursos
genéticos e não causem dano sensivel ao meio ambiente, assim
como a transferência dessas tecnologias.
2.

O acesso a

tecnologia

e

sua transferência a

paises em

desenvolvimento, a que se retere o parâgrafo l-acima, devem ser
permitidos e;ou facili_tados em condiç:Oes justas e as mais
favoráveis,
inclusive
em
condiç~es
concessionais
e
preferenciais quando da comum acordo, e, caso necess.irio, em
conforl!tidada com c
mecanismo
financeiro
estabelecido nos
Artig-os 20 e 21. N'o caso de tecnologia sujeita a patentes e
outros direitos di!!
propriedade
intelectual,
Oacesso a_
te.cnologia e
sua
transferência
devem ser perlllitidoa
em
condiç6es que reconheçam e sejam compativeis com a adequada e
efetiv~ proteçáo dos direitos
de propriedade intelectual. A
aplicação deste parágrafo _deve ser ccmpativel com o~ paragrafes
3, 4 e 5 abaixo.
3. -.cada- Parte contratante deve adotar medidas legislativas,
administrativas ou politicas, conforme o case, para que · as
Partes contratantes,
em particular as que são paises em
desenvolvimento,
que
provêem
recursos
genéticos,
tenham
garantido o acesso ã tecnologia que utilize esses recursos e
sua transLerência,
da comum acordo,
incluindo tecnologia
protagfda por patentes e
outros "direitos de proprie~o~~da
intelectual, quando nectãSSário, mediante o as disposiçóes dÕs
artigos 20 e 21, de acordo. Ctfln- o d"ire".it-o internad. onal e
conforme os parâgrafos 4 e 5 abaixo.
T

4.
cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas,
administrativas oU politicas, conforme c caso, para que o setor
privado permita 'o aCesso à. -teênologia a q·ue se refere o
parliqrafo
1
a:eima,
seu
desenvolvimento
conjuntO
e
sua
transferência em beneficio das instituições governamentais é do
se.tor privado de paises em desenvolvimento, e a esse respeito
deve observar as obrigações constantes dos parágrafos 1, 2 e 3
acima.

5.
As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros
direitos
de
propriedade
intelectual
podem
influir
na
implementação desta Convenção, devem cooperar a esse raspai to
em conforlllidade cem a
legislação
nacional
e
o direito
internacional para garantir que esses direitos apóiem e não se
oponh~m aos obje~!vos desta Convenção •

.Artiqo 17. Intercimbio de Infor.maçõe•
1.As Part~s C~tratantes devem proporcionar o intercAmbio de
Intormaç:Qea,
de~· .- todas
as
fontes disponiveis do púDlico,
1
pertinentes 'à Consarvaç6o e
ã
utilização s~atant.ivel da
diversidade
bioJ,.Pgica,
levando
em
conta
as
necessidade•
especiais dos pa_.i.,s;as em desenvol v imentc.
2.
Esse intercÀ~io da InformaçQes deve incluir c interc4mbio
do11 r~sultados da pesquisas técnicas, cientificas, e socioecon6micas,
co~~~~· também
InformaçQes
sobre
proqramas
d•
treinamento
e
de
pesquisa,
conhecimento
especializado~

hneir<t \le
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conhecimento indigenà e tradicional Como tais e associado$ .is
tecnolo-gias a que se refere o parágrafo l do Artigo 16. Deve

também, quando possivel, incluir a repatriação das Informações.

Artiqo 18. cooperação Técnica a Cientifica

1.
As ParteS Contratantes devem promover a cooperação técnicã
e ci8nti-f1-ca internacional no campo da conservação e utilização

sustentável da diversidade biológica, caso necessário~ por meio
de instituições nacionais e internacionais competentes.
2.

Cada

Parte

Contratante

deve,

ao

implementar

esta

corivehção, promover a coop-eração t.êcnica e ci.l:ú1tifica com
outras
Partes
contratantes,
em
pa-rticular
pa:i.ses
em
desenvolvimento, por meio, entre outros, da elaboração e
implementação
de
politicas
nacionais.
Ao
promover
essa
cooperação, deve ser -dada especial atençãO ao desenvolvimento e
fortalecimento dos meios nacionais mediante a capacitaçâo dA
recursos humanos e fortalecimento institucional.

3.

A Conferência das Partes, em sua primeira sessáo, deve
a forma ~e estabelecer um mecanismo de intermediaçào
para promover e facilitar a cooperação ·técnica e cientifica.

det~rminar

4.
As Partes Contr~tantes devem, em conformidade com sua
legislação- e suas politicas nacionais, elaborar e estimular
modalidades de cooperação para o desenvolvimento e utilização
de tecnologias, inclusive tecnologias indigenas e tradicionais,
para al_cançar os objetivos desta Convenção. com esse fiEl!-, as
Partes contratantes devem também promover a cooperação para a
capacitação de pessoal e o intercàmbio de tecnicos.
5.
As Partes Contratantes devem, no caso de comum acordo,\
promover c estabelecimento de p~ogramas de pesquisa conjuntos •
aapresas conjuntas para o desenvolvimento de tecnoloqiAs
relevantes aos objetivos desta convenção.

Artigo 19. G•atão da Biotecnologia e
Distribuição de seus Beneficio•

1.
Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas,
administrativas ou politicas, conforme o caso, para permitir a
participação efetiva, em atividades de pesquisa biotecnol6gica,
das
Partes
Contratantes,
especialmente
paises
am
desenvolvimento, que prov~em os recursos genéticos para essa
pesquisa, e se possivel nessas Partes Contratantes.
2.
Cada Parte Contratante deve adotar tddas as medidas
poyiveis para pr_omover e antecipar acesso priôritário, em basa
justa e eqüitativa das Partes ·contratantes, espacialmente
paises
em
desenvolvimento,
aos
resultados' e
beneficies
derivados de biotecnoLogias baseadas em recursos genéticos
providos por essas Partes Contratantes. Esse acêsso deve sGr de
comum acordo.

19jl
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3.

As Partes devem examinar a necessidade e as modalidades do

um protocolo que estabeleça procedimentos adequados, inclusive,
em especial, __ a concordància prévia fundamentada,
no que
respeita a transferência, manipulação e utilização seguras de
todo orqanismo vivo modificado pela biotecnologia, que possa

ter efeito negativo para a conservação e utilização sustentável
da diversidade biolõgi-ca.-

4. Cada Parte Contratante deve proporcionar, diretamente ou por
solicitação, a qualquer pessoa fisica ou juridica sob sus
juri~diç6,Ç) provedora ctos orqaniSmos a que se re_fere o paragrafo
3 aCima-, à Parte Contratante em que esses organismos devam ser
introduzidos,
todas
as
InformãÇOes
dTSPon-iveis -sObre -autilização a as normas de segurança exigidas por· essa Pa"rte
Contratante para a manipulação desses
organismos, benl como
todas as In:t:ormaçóes disponiveis sobre os potenciais efeitos
negativos dessas organismos especificas.

1.
Cada Parte contratante compromete-se a proporcionar. de
acordo com a sua capacidade, apoio financeiro e incentivos
respectivos às at!vidades nacionais destinadas a alcançar os
objetivoa desta convenção em -conformidade com seus planos,
prioridades e programas nacionais.

As Partes paises desenvolvidos devem prover recurso~
financeiros novos e adicionais paro que as Partes paisas •111
desenvolvimento
possam
cobrir
integralmente
os
custoa
adicionais por elas concordados decorrentes da implementação de
m•didas em cumprimento das obr igaç6es desta convenção, bGlll. _como
para que se beneficiem de seus dispositivos, Estes custos devem
ser determinados de comum acordo entra cada Parte pais em
desenvolvimento e o mecanismo inst_itucional previs~o no _Artig,o
21,--- de
acordo_ com
politicas,
estratégias,
pri<?_r).d~de.s_
programáticas e critérios de ac~tabilidade~ segundo uma lista
indicativa de custes adicionais es_tabelecida . pela Confe.rênci?J.
das Partes. Outras Partes, inclusive paises em, transiç:4o _para
uma economia de mercado, podem assumir voluntariamente as
obrigaçóes das Partes pa!ses desenvolvidos. Para os !ins desta
Artigo, a Confar•ncia das Partas deve estabelecer, em sua
primeira sess4o, uma lista da Partes pa!ses desenvolvidos e
outras Partes "'que voluntariamente assumam as obrigações das
Partas paises desenvolvidos. A Conferência das Partes ~eve
periodicamente revisar e, se necessário, alterar a lista.
Contribuições voluntárias de cu_tros paisea e fontes podem ser
tamb~m estimuladas. Para o cumprimento desses ComPromissos deve
ser levada em conl:.a a necessidade de que o fluxo- de recursos
seja adequado, previs!vel e oportuno, e a import!ncia de
distribuir os custos entre as Partes contribuintes incluidas na
citada lista.
2.

3.
As Partas paises desenvolvidos pedem também provar
recursos financeiros relativos â implementação desta Convanç!\o
por -canais bilater~is, regionais e outros multilaterais.

4.
O grau de efetivo cumprimento dos compr-omissos assumidos
sob ésta convenÇAo das Partes paises em. desenvolvimento
dependerá de cumpr~ento e:t:etivo dos compromissos assumidos sob
esta Convenção pelas Partes paises desenvolvidos, no que se
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retere a recuraos financeiros e transferencia de tecnologia, e
fato de que o desenvolvimento

lavará plenamente em conta _o
e

a

erradicação

prioridades primordiais
desenvolvimento.

económico

e

sociaL

e

absolutas

da

das

pobreza

Partes

são

as

paises

em

5.
As Partes devem levar plenamente em conta as necessidades
especificas e a situação especial dos paises de menor

desenvolvimento
relativo
em
suas
medidas
financiamento e transferência de tecnologia.

relativas

a

6.
As Partes Contratantes devem também levar em consta as
condiçõ•• eapec.iai.a decorrentea da dependência da divarsidad•
biolóqica, sua distribuiçao e localização nas Partes paiaas em
desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares.

7.
cave-se tambâm levar em consideraÇão a situação especial
doa
paise•
em
desenvolvimento,
inclusive
os
qua
sio
ecoloqicamenta mais vulneravais, como os que possuem reqiQes
áridas e semi-6.ridas, zo'na-s- costàiras e montanhosas.

lo
Deve ser estabelecido um mecanismo para prover, por meio
de doação ou em bases concessionais, recursos financeiros para
os fins desta convençio, · às Partes paises em desenvol vimanto,
cujos elementos essenciaiS -s-ão descritos neste Artiqo. O
mecanismo deve operar, para os fins desta Convenção, sob a
autoridade a a orientação da conferência das Partes, e a Ola
reaponder. As operações do mecanismo devem ser realizadas pOr
••trutura institucional a ser decidida pela conferência das
Partes em sua primeira sessão. A conferência das Partes deve
det•rminar,
para
os
fins
desta
Convençáo,
politicas,
••trat,qias,
prioridades, programli.ticas
e
critérios
de
ae•ita.bilidade relativos ao acesso e à utilizaçio déssea
recurSos. As Contribuiçóes devem leVar em conta" a nécessidade
mencionada no Artigo 20 da que o fluxo de recursos seja
previsivel, adequado e oportuno, de acordo com o_ montante 'de
recursos necessários,
a ser decidido periodicamente 'pela
conterdncia das Partes, bem como_a imp~!ncia aa distribuição
de custos entre as partes contribuintes incluidas na lista a
que ae. retere o paráqrafo 2
do Artigo _2o.·- contribuiçOas
voluntáriàs podem também ser feitas palas Partes paiSes
desenvolvidos e por outros paises e fontes. o ·mecanismo deve
operar sob
um sistema
de
administração
democrático
e
transpar•nta.

2.
Em conformidade com os objetivos desta· convenção, a
conter,hcia das Partes deve determinar, __ em sua ptimeira sessão,
politicas, estratégias e prioridades programátiCas, bem como
diret:izea e critérios detalhados de aceitabilidade para acesso
e
utilização
dos
recursos
financeiros,
inclusive
o
aeompaiUu1.m.ento e a avaliaç6o periódica de sua: utilizaçào. A
confer,ncia das Partes deve decidir sobre as proVidências para
a implementação do par6.qrafo 1 acima após cons.?.lta à estrutura
in•titucicnal encarregada da operação do mecani~o financeiro.
3.
A conterincia das Partes deve examinar a. eficácia do
mecanismo· estabelecido naat• Artigo, inclusiva os crit,rios •
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as <U.raerf.zii!K ret'aridas- no

~;,...

-

P~fo

2 ac±ma r

e-. não- DlenOS

qtU!_

a:

dois anos da entrada ea vi.qor desta Comrenção, e-partir de
entíia
periódi.c:aaente.
eo.. base nesse exame, deve..- se
~o. toaar 111edi.das adequadas !?ara melhorar a eficácia.. da

.-canis-o.
4-.
As Partes Cotttratantes devc:s es1:ud.ar a poss:i.bii.idade dê
fOrta.lecer- as instituições fjnanCJ!!iras existentes para prover
ra:cll%SOS
.financeiros para a
conservação e
a
u.ti.Li%a.çào

sustentával da diversidade bi.ol.óqica__

L~
As
disposições das-ta. Conv@Ilçào não develll. afe.tar- os
df.rei.toa e abrlqaçães- de. qualquer Parte contratante decorrentes
de.
qua.I.qaer
acordo
internac.iona.l exi.stente,
saLvo Sê o
exerci.ci.o- cb:!sses: d.irei.tas e o cu.pri.Jaenta dessas abri.gaçães
cause grave dano ou ameaça ã divf!r'Sidade bi.o1óqi.ca.

2As Partes ~es devem i.mpleuumtar êSta Convenção,
na que se ret'ere ao 111eio a.biente .arUtho. eD: cont'o!:lllida:de co.
os c!i.r@itos: e obriqações dos. Es.t:ados decorrentes do direi ta do

..,_

L

~erênc.ia

Partes

por esta
deve- ser
c:anvoc:ad2l pelo- Diretar Eleecu.ti.vo do P~ das Kaçóes- rrn.ida:s
~ o Ke.io Aabiente na ~~ais tardar dentro- de tmr. ano da entrada
ea v:iq!::Jr desta Convenção~ SUb5eqü.entemente,.. sessóes orclinãrias
da; cont:ercincia_ das Partas: dii!Vea ser realizadas em inte:rva.I.os a
serm. d&.ter:.inados pe1ct COnferência em sua primei.ra sessão.
tl'aa

das

esta.bel.ec±da

é

Comrençáo- A.. ~i.ra sessão da Conferência das

Pa'rtes

Z~
ser

se$S6e:5 - excraord.inârias da . Con:ferãncia das Partes devea
real..izadas:
quando
for
considerada
neC:essàr.i.o - pela
~erimcia,
ou por solicitação escri.ta dê qual.qaer P!lrte~
desde que.. dentro de sais .:!Ses após a s:ol.,J!t:i_taç.io ter sido
aa-micada- ãs Partes pt!!lO secretariada, seja apoiada par pal.o
MDOS-

3'..._

u:a terço· das Partes-A

Cour"eriDcia. das

aprovar a adatar por
as de qwtlq:uer orqaru.s.o

!!artes · daVa-

c:nnsenca- suas raqra.s de proc2CI.i.aento

li!-

.mbsfdtãr.ia. que.: estab&Iaça..- b4m ccmo as ttm:ll2l5 da a~a
f'in•nc-ira da secratari.ado- Ea cada sessáo- ord.imiria:,. a
conrednciA das Partes d8vl!
adatar ua. orça.ento para o
exerc1c.io atê a sequinta sessão ordinária.
4--

i'Çl

A

Ccm:t'er&lciz cia.s Partes di:lve manter sobç!;o desta Comnmção, a, cca esàe. .f.t. .. deve:

exa-.

a

(al Est.abal.ecar a tm:.a e a periodic:idade da: CO"ll"ieação das
sere. apresent:.adas f!ll. ccmt:oz::aidade. c:c::. o Artiqo
2.6, •
eyzwin"\r essas :rnronaações, bea c:a.a os relatórios
~-por qua..l.qujl.r órrp:a subsí~o;
Dl:f'"or-•çõ-a a
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(b} Exaa.inar 'OS paneeêres .c.ienti.ft.cos~ técnieos e
apresentados de a.cm:::dc C?- .o Arti.-go 25;

{c)

~feirá

(Seção ll).. _
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··,

e

Examinar

adotar

prctccoTos.

easo

~alõqicos

-ea

necessàrio..,

eon:fOXlllidade -COlll o Artigo 23:;

(d)

En•inar

e

adour~

.ca:!m

necess"àri.c.

emendas

a

esta

.comrenção e a .sens anexos • __ea -conf.o:rmi:da:d.e COlll :os Artiqos 29 e
3D;

(e) !x:Urinar em!ndas a qua..1quer prot:..ocolo, be. -COCO a. guai.sqaer
de seus anexos e. se .assila decidi.x"' ::recmaendar .sua &io~o às
partes desses protoco:Los •
(f) Elcalai.nar e ad.otar, caso necessário,. :anexos adi.c.icnai.B a
esta .eonvençio,. ea -con.foraidade t:011. .o Artigo 30_;
{g)
Estabel.ecer .os órg;ios subsi.d.iãrios,
e.specia.J.aente -de
amsultt)rj,a ·cieritif'3.co. e :técni-ca. cons.ideradcs necegs;érÜ;lS à
içle.e.ntaçS;o de.sta .Convençã:o; e

(h) .Entrar e.a contato, por .J:~.ei.o do Se.cre:tax.iaào .. -ena cs .nrgàos
execut.ivos de convenções :que t.rat:ea .de assuntos -Objl!!'tO ~ta

:c:onvençi.o.. paxa
cooperaçÃo: e
{i)

Exa:ainar e

eles

-t:om

tollar

estabelecer

.fcnaas

ade.qua.das

-de

todas as .demais .medidas .que possa-. ser

necessárias para alcançar os :fins .desta .convenção_, à

J.uz -da.

experiolnc.ia adquirida na sua içlementação.

5.
As Nações Unidas, seus orqaniSlUOS especi.aJ.:izadmi e a
Aqencia :rnternacianal. -de :Energia Atàmi-ca_, bem C01lC -qualquer
:Estado que nào seja Parte: desta ConVençã.t:)., -pedem se fazer
Xl8p%'ellentar

ca:ao .observadores

nas sessiles

da

~il!!rénc:ia.

~

.Partes. Qualquer .outro ~o ou ~. qov~ mz
não-gcvernaaen:cal. -ccçeten1:-e no -caapo da .eanservaçáo e da
1'tHinç:ão s.us1:entá.vaJ. da diversi.dade biclóg:ica. que i.nfoz::ae ao
Secre~.iado
do seu desejo de se fazer representar a.a
obaarvador .nu.a sessão da -Cc:m.f~ia .das Partes... pode Sàr
adai.t.ido. a 'lllenOS qua u. terço das Partes apresll!!!lte -=jeçic. A
adai.ssAo e parti.-cipaçào de abservadDres deve sujeitar-;se U
regras de procedilaento adotaaas pela CC:nfe:rénc3.A das Par:ell.

~.

F:ica

est.zll)eJ.ec:ido

tllll.

Secretariado

coa.

as

segui.ntas

~unções:

(a) organizar as sessões da conferência das

ParteS prevista 'no

Artiqo 23 e prestar-J.hes ..serviço.;
(b)

DeseJ~Penhar

a.s funções qae lhe at.ribuall os protoeoJ.o.s.:

(c) Preparar rel.a:tór.ios scb:re o &Jsçmpenho de ..suas :funçàes lilob
esta convenção e apresentá-los à canf"eréncia dAs Partes;
(d)
Assegura%
-a
-coordenação
COlR
.outros- - orqaniS*?•
i.nternaciona.U
pertinentes
e.,
e11
parti-cu.l.ar..
tc:.u'
iU
pravi.dâneia:s adaini..stratívas e -ccntnltua.i.s nec::e.ssàrias para o

de:saapenho eficaz de suas funções;- e

{e) Deseçtmhar as de.a.i..s funções que lhe forew.
Coru:'erénci.a das Partes.•

atr~

pel.a
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2.

Em sua primeira sessão Ordinária, a conferência das Part@s
designar
o
secretariado
dentre
as
organizações
internacionais competentes que se tenham demonstrado dispostas

deve

a d~sempenhar
Convenção.

as

funções

de

secretariado

previstas

nesta

Artigo 25. órgão Subsidiário de Assassoramento

Cientifico, Técnico e Tecnológico

1.

Fica estabelecido um órgão subsidiário de assessoramento

cientifico, técnico e tecnológico para prestar, em tempo
oportuno, a Conferencia das Partes e, conforme o caso, aos seus
demais
órgãos
subsidiários,
assessorarne.nto
sobre
a
implemantação desta ConvenÇãO. Este órgão deve estar aberto à
participação de todas as Partes e deve ser multidisciplinar~
Ceve
ser
composto
por
representantes
qovarnamantaia
com
competências nos campo-s <:!.e especialização pertinente:~~~. Deve
apresentar relatórios regularmente à conferência das Partes
sobre todos os aspectos de seu trabalho.

2.
Sob a autoridade da Conferência das Partes e de acordo com
as diretrizes por ela estl!l:belecidas, e a seu pediC.o, o ó<c_q~o
deve:
(a) -Apresentar avaliações cientificas e técnicas da ,situação da.
diversidade biológica;
(b) Prepa_;-_ar avaliações cientificas e técnicas doa Qofeitos dos
tipos de medidas adotadas, em conformidade com o previsto nesta
convenção;

(c)
Identificar
tecnologias
e
conhecimentos
técnicos
inovadores, eficientes e' i!LVan·Ç"ad6$ ·relacionados a conservaçáo e
a tJtilização sustentável da diversidade biológica e prestar
assessoramento
sobre
as
formas
e
meio5
de
promover o
desenvolvimento,ejou a transferência dessas tecnologias;
(d)
Prestar -assessoramento sobre programas cientificos e
coopQração
intêrnacional
em
pesquisa
e
desenvolvimento,
e
a
utilização
relativos
à
conservação
sustentável
da
diversidade biológica; e

(e) Responder .a questões. ~ienti:ficas, técnicas, tecnológicas e
metodológicas que lhe formulem a Conferencia das Partes e seus
órgãos subsidiários.
3.
As funç~Et.s, mandato, organização e funci·onamento deate
órgão
podem
ser . posteriormente
melhor
definidos
pela
conferéncia das Partes.
Artiqo 26. Relatórios

' j ' ~·

Cada Parte Çgntratante deve,
com a
periodi~idade a
ser
es.tabele_cida
pela
Conferência
das
Partes,
apresentar-lhe
relatórios so~pe medidas que tenha adotado para a implementação
dos
dispositivos desta convenção e sobre sua eficiicia para
alcançar os seUfõ objetivos.
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Artiqo 27. Soluçio de controVêrsiaa

1;
No caso de controvérsia entrlil: Partes Contratantes no que
r•speita à inteXpr•taçáo ou aplicação desta convenção, as
Partes envolvidas devem procurar resolvê-la por maio de
neqociaçio.
2.
Se as Partes envolvidas não conseguirem chegar a um acordo
por maio de neqociac;:ão,- podem conjuntamente solicitar os bons
oficies ou a mediac;:áo de uma terceira Parte.

Ao ratificar, aceitar, ou aprovar esta Convenc;:Ao ou a ela
aderir, ou em qualquer momento posterior, um Estado o~
organização de integração económica_ regional pode declarar por
•scrito ao Depositário que, no caso de qontr~vérs~ náo
resolvida de acordo cõm o parâgr'afo 1 ou o paragrafo 2- acima,
actJ.ta como compulsórios um Ou ambos dos seguintes meios de
solUção da controvérsias:
3.

(a) Arbitraqem de acordo com O- Procedimento estabelecido na_
Parte 1 do ane~o II;

(b)

Submissão da controvârsia à Corte Internacional de Justiça.

4.
Se
as Partes na controvérsia não tiverem aceito, de
acordo com o parágrafo 3 acima,· aquele ou qualquer out~o
procedimento, a controvérsia deve ser submetida a conciliaç!o
de acordo com a Parte 2 do Ane~o II, a -me-nos que as Partes
concordem da outra maneira.

5.

salvo

'O
se

disposto neste Artigo aplica":'se a qualquer protocolo
de outra maneira disposto nesse protocolo.

~ti~o

28.

~doçio ~os

Protocolos

1.
As Partes Contratantes deve·m cooperar na formulação e
adoçào da prot~colos desta Convenção.

2.
OS protocolos devem ser adotados em sessão da Conferência
das Partes.
3.
O texto de qual quer protocolo. proposto deve ser colnunicado
pelo Secretariado âs Partes ContratanteS pelo menos seis meses
antes dessa sessáo.

1.Qualquer Parte contratante pode propor emendas a esta
Convençio. Emendas a qualquer protocolo podem ser propostas por
quaisquer Partas dos mesmos.
2.

Emendas a asta Convenção devem ser adotada• am ••••Ao
confer-4ncia das Partes. Emand&a a qualquer protocolo_ .deves
•ar adotadaa em sesaio das Partas dos protoco~os pertinentes. o
texto de qualquer emenda propoata a esta convançào ou a
qualquer protocolo, salvo se da outro modo disposto no
protocolo, deve ser comunicado às Partes do instrumento
da
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pertinent'e pelo Secretariado pelo menos seis meses antes da
sessio ns_ qual sara proposta sua adoção. Propostas de. emenda
devem também ser comunicadas pelo Secretariado aos signatários
desta Convenção, para informação.

'·

As Partes devem fazer todo o "Po·ss:f"Vel para cheqar a

acordo por consenso sobre as emendas propostas a esta Convenção
ou a qualquer protocolo. Uma vez exauridos todos os esforÇos
para chegar a um c.onseri.so sem que se tenha chegado a um acordo,
a emenda deve ser adotada, em Ultima instáncia, por maioria de
dois terços das Partes do instrumento pertinente presentes e
votantes nessa sessão, e deve ser submetida pelo Depositário a
todas as Partes para ratificaçã.o, ·aceitaç:à._o_ ou aprovação.

A ratificação, aceitação ou aprovação de emendas deve
••ser notificada
por escrito ao Depositário. As emendas adotadas
•• conformidade com o paragrafo 3_ ·acimã-- deVem.· ·entrar- em vigor
•ntre aa Partes que as tenham aceito no nonagésimo dia após o
depó•ito dos
instrumentos
de
ratif_icaçào,
aceitaçà.o
ou
aprovação de pelo meno~ dois terços das Partes Contratantes
desta Convenção ou das Partes do pro:tocol9 pertinente, salvo se
de outro modo disposto nesse protocolo .• A parti.r~de _ent<\Q" ,as
emendas devem entrar em vigor para qualquer outra Parte no
ncnag4isimo dia após a Parte. ter ·depositado seu instrumento de
ratif.iJ:açàc, aceitaçào ou aprovação das emendas.
Para os fins d!!Ste Ar~iqo.---:: 11 ~arte~
significa Partes -presentes, e
que
~;i~~~ivo ou negativo.

5.

votantes"

presen...tl!!ç , · .e
emitam . veto

1.
os anexos a esta Convençàc ou a seus protocolos ·constituem
parte integral da convençãO -ou do Protoéólo· p&rtlnént&·,
conforma o caso, e, salvo se expressamente disposto de outro
modo, qualquer referência: a ·e;.t~ Con~.;_nçã~ e. a s'eus P~o1:.oco1os
êcin-.titui ao mesmo tempO r4fei:ên~ia a q~~!~qu~r d~ s~1:1~ a~e~~s~•.
anexos 'devem fastrhl9ir._sà a asSuntos proceSsuais,
cÍ.nt1Íicoa, t'cnicos e· admin~Strativos.

E••••

2.
Salvo so dispoato de outro modo em qualquer protocolo no
que se refere a seus anexos, para a proposta, adoçào e entrada
em. viqor de anexos suplementares
esta Convenção. ·ou de. anexoS
a quaisquer de , seus protocolos,
deve-se obedecer o seguinte
procadimentc:

'a

(a) Os anaxos a aata convenção ou a qualquer protoco.lo devem
propostos e adotados de acordo .com o procedimento
eatabelecido no Artiqo 29;

ser

(b) Qualquer ?~rta que não possa aceitar um a~exo suplementar
a •ata convençào ou um anexo a qualquer protocolo do- qual é
Parte o deve notificar, por escrito, ao Depositãrio, dentro de
UB ano da data· da comunicaçào de sua adoção pelo-Depositârio. O
O.po•itário · deve comunicar sem demora a todas as Partes
qualquer notificaçào desse: tipo recebida. uma Parte pode a
qualquer momento retirar uma declaração anterior de Objeç~o, e,
a•aia, oa anexos davem entrar -em viqor para aquela Parte de
acordo coa o disposto na alinea (C) abaixo;
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(ç) Um ano ap-ós a data da comunicação pelo Deposità.rio de. sua
adoçâo, o anexo -deve- eii.tra"r -em. vigOr ___p_ara todas as Partes desta
Convenção ou de qualquer protocolo pertinente que não ti:inham
apresentado uma n-o-tfficaçã.o de acordo com o dispOstO na a-:-linea

{b) acima.
J.,
A proposta, adoçá o e entrada em vigor de emendas aos
ane)(:os a esta Convenção ou a qual-quer protocol.o devem . estar
sujeitas ao procedimento obedecido no caso da proposta, adoçào
e· entrada em vigor de anexos à esta Convenção ~u anexos a

qualquer protocolo.

4.
Se qualquer_ anexo suplementar ou uma emenda a um anexg. f.or
relacionada a uma emenda a esta Convenção ou qualquer
protocolo, este anexo suplementar ou est·a emenda somente deve
entrar em vigor quando a referida emenda à Convenção ou
protocolo estiver em vigor.

Artigo

3~.

Direito de voto

1:
Salvo' o diSposto no· pài;ãgratO 2 abaixO; cada· PartOContratante desta Convenção ou de qualquer protocolo devé ter
um voto.

2.
Em assuntos de sua competência, organizaç6es de intagraçio
econômica. regional _deve1n exercer seu direi to ao voto -com um
fnlmero · da votos igUal ao mlmero· de seus Estados membros que
sejam Partes Contratantes desta convençio ou de protoC6lo
pertinente. Essas organizaçOes não devem exercer seu direltõ de
voto se seus Estados-membros exercerem os seus, e vice-versa.

Artigo 32.

relações entre eata convenção e seus Protocolos

Um Estado ou uma organização de integração económica
regional não poda ser Parte de um protocolo salvo se for, ou se
tornar ~i.m_u1 t~n.e~me~t_e,, Parte contratante. desta convenção •.

1.

•. , ,

•

- ,

-·

- ,

t.lila..,

deciSões decor;-ente:;: . de ~alqt;er protocçlo dev!!m _s~;~;
tO_~das someQt@ pelas Partes do protocolo pertinente. Qual.ci\ier'
Parta ·contratante que não tei'lha r·atifiCado, aca"ito ou aprÕV:a'do
• '
•
J t''
um· protocOlo pOdê pârticipar como . obs~rvard9!'~ em qua~qu,•r
sessão das Parte& daquele protocolo.
4.

Artiqo 33. A•ainatura

Esta convenção está aberta a assinatura por todos os Estados e
qualquer organização de integração econOmica regi'onal na cid_adé
do Rio de Jaifeiro de 5 de junho de 1~92 a 14 de jullho de"l992,
a na sede das Nações Unidas em Nova York, de 15 de ju~o de
1992 a 4 de junho da 1993.

.-

~"

<

'.

-Artigo 34. Ratificaqio, Ac•itaqào ou Apiovaqio
i:,.

1.
Esta Convenção_ e seus protocolos es~tào sujeitos a
ratificação, aceitação ou aprovação, pelos :f::?tados e por
organizações de integraç40 económica regional. -Os Instrumentos
de ratificação, aceitaçáo ou aprovação devem ser depositados
junto ao Depositário.
. ...,.
,-~.~.

2.
Qualquer organização mencionada no parágrafo 1 acima que
se torne Parte Contratante desta Convenção ou de _quaisquer de
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)3JleÍJo.de

seus protocolos, s~m que seja Parte contratante nenhum de seus
Estados membros, deve ficar suj.eita a todas as obrigaçóes da
Convençáo ou do protocolo, conforme o _caso. No caso dessas
orqanizaçóes, se um ou mais de seus Estados membros for uma
Parte Contratante desta convenção ou de p-rotocolo pertinante, a
orqanizaçlio e seus Estados membros devem decidir sobre suas
respectivas
responsabilidades
para -o- cumprimento de suas

obrigaçóes previstas nesta Convenção ou no protocolo, cbntorme
o caso. Nesses casos, a organização e os Estados mettibros ·não
devem exercer simuLtaneamente direitos estaJ:u!leci-dos por esta
Convenção ou pelo protocolo pertinente.

3.
Em seus instrumentos de ratificação, aceitação ou
aprovação, as organizações mencionadas no parágrafo l acima
devem declarar o âmbito_'""de sua competência no que respeita a
assuntos
regidos
por
esta
Convenção
ou
por
protocolo
pertinents~
Essas
organizações
devem
também
informar- ao
Depositiirio de qualquer modificação pertinente no .ã.mbito _de. st,ta
competência.

Artigo 35. Adesão

Esta Convençio e. quaisquer -de seus proto-colos está aberta
a adesão de Estados e organi~~ções de integração.. econõiitica
regional a partir da data em que expire o prazo -~ara a
assinatura da
Convenção ou do
protocolo pertinente.
os
instrumentos
de
ades.! o
devem
ser . depositados . junto
ao
(!eposi ta r i o·. ·

1.

2.
Em seus
instrumentos de adesão,
as organizaçóes
llle.ncionadas -nO- -ParáC;r"ra:to 1 acima devem declarar o -âmbito de
suas competências no que :respeita aos assunt·os regidos pdr-- eSt'a'
convençào ou pelos protocolos. Essas org-ani.zaç:des devem talDllém
informar ao Depositário qualquer modificação pertinente no
âmbito de suas competências.
.

·-~--

....

~

deve' aplicar-se a
organizações de integração econdmica regional que ~~iram a esta
convenção ou a qtiãisquer de seus protocolos.
Artiqo 36. Entrada em Viqor
-1-.-Esta Convençào' entra em vigor no .nonagêsimo _dia apOs a
data de da..Pósito do tri.gé·s,imo 'instrumentei de ra~ificaçáo,
aceitação, a9rovaçào, ou adesão.

2.
um protocolo deve entrar em vigor no nonagésimo dia apóS a
data do de'p'ó'sito do numero de instrumentos de ratificaçAo,
aceitação, aprovação ou adesão estipulada nesse protocolo.
3.
Para cada Parte contratante que ratifique, aceite ou
aprove esta·: Convenção ou a ela adira após o ~epé~ito do
_trigésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovaçáo ou
adesão, esta Convenção entra em viq~r no nonaqêsimo dia após a
data de depó~ito pela Parte contratante do seu instrumento de
ratificação; aceitação, aprovaçáo ou adesão.
4.
Um pf~tQcolo, salvo se disp_osto de outzo modo nessa
protocolo, deve entrar em vigor para_ uma Parte Contratante que
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o ratifique, aceite ou aprove ou a ele adira após sua entrada
em vigor de acordo com o parágrafo 2 acima, no nonagésimo dia

após a data do depósito do instrumento de rat!ficaç~o,
acaitaçào, aprovação ou adesão por essa Parte Contratante, ou
na data em qua esta Convenç.io entre em vigor para essa Parte
Contratante, a que for posterior.
5~

Para os fins dos parágrafos- 1 e -2 ãcima,

depositados
regional.

por

uma

não - .devem

organização
ser

contados

de

os instrumentos

integração

como

econõmica

adicionais

aquelas

depositados por Estados- membros dessa organizaçã.o.

Artigo 37. Reaervaa

Nenhuma reserva pode ser feita a esta Convenção.

Artiço 38, Danünciaa

1.

Após dois anos da entrada em vigor desta convenção para

uma Parte Contratante, -essa Pa~te Con.tratante pode a qualquer_
momento denunciá-la por- meio de ,noti_ficaç~O éscrita ao
Depositcirio.
E~sa- denlinC-ia tem . efeito um ano após a data de seu
recebimento pelo Depositârio, -o-u em- data posterior se assim tor
estipulado na notificação de denUncia.
2.

3.
-Deve- seJ:- -corlsiderado que qualquer Parte Contratante qu·a:
denuncie esta convenção denuncia também os protocolos de que é
Parte.

Artigo 39. disposiqõ•a Financeiras

Provisór~as

Desde que completamente reestruturado, em conformidade com o
disposto no Artiqo.2L,- o FUndo para o Meio Ambiente Mundial, do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do ProÇrama
das Naçdes
Unidas para o Meio Ambiente,
e
do Banco
Internacional , pa:tâ a
ReconstruçÃo e o Desenvolvi:nento, dev~
ser a estrutura institucional _ provi~ória _a que __s.e refere o
Artigo 21, no pariodo entre a entrada em vigor desta Convenção
e a primeira sessão da conferencia das Partes ou. até que a
Conferência das Partes designe uma estrutura insti,tucional em
conformidade com o ArtigG 21.
Artiqo 40.

dispo:~içC5es

Transitórias para o Secr-_tariado

•
O Secretari~do a ser provido_pelo Diretor Executivo do Programa
das Naçdes unidas para o Meio Ambiente dEtve ser o . secretariado
a que se retere o Artigo 24, parãqrafo 2, provisoriamente pelo
periodo entre a entrada em vi9:or desta Convenção 'a a primeira
sessão da Conrerência das Partes.

.----.. ·-·-·-·.
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O Secretári.o-Ger.;ü tias Nações Unidas deve asswair as funções de
Depositã.rio dl!$ta Convenção e de seus _protocol-os-

o

original desta eottvenção, cuj.os textos e. árabe.. eb.inld_,.
:fr;an_c_b,
inql&õ e l:USSO sAo igualaente autãnt:.icaa,.

~~-•

.sar

~

depos:itado

jtlllto

ao

S•cret:ãrio-Geral.

das

llaçóe~J

'Unidaol111 F1: DO QCE,. os a.bai.xa assinados,.
. _ . .t.bt., f.il:sul est:a Convenção.

devi~te autorizado~

para

Feita no Rio de. Jane.ir;t,. aos 5 dias de junho de :ali nov.centos
e noventa e do~

Anexo I

1-

Eco=• i•~ e h@i.t.p:l:s: ea.preendando grande div.r.Ídade.

9raDda

~
d• ~es emntce• ou ZU~e&ça.da.s., ou. vida
sll:v-t:ra;
os
necessáritls
às
espécies
:lliqrat6rias r
da
iJiportAnc:ia soci.a.l., econOaic:a., cultural ou cient:f.Lica: ou que

sejUI Lep% 1entativos,
únicos ou associ.a.:kdl
a
pl;'O
evol.uti.vos ou outros proce.sos biológ'ic:os essanc.ia.is.:

•oa

.E:spk:j.- • ccauni.dadas que: esteja. zmeaçadas: .sejaa
espéci•• sllvestras aparentadas de espécies da.esti.cadaa .ou
cul.tivadaa,- temm. vaJ.or 1118d.icinal., a.qticol.a ou qualquer tlut:ro
valer ec:on&dco; .s•ja. de içortanei.a social_,. cienti:f.ica ou
cu.l.tura.l.: ou sejaa de illport:Mcia. para a pesquisa SQl)re a

2...

~ção

bio1õg"ica,

e

cm10

a
utilização
sustentával
a. especi.as de refere.tlcia; e

3..
~ e qenea descri:tos
cieDt1.fica. ou econ6aica ..

COliC

da

di.~

tendo illport.8.ncia social,

-1

AnexoU

A Parte dtalandante d«!ve notificar o Secretariado de

que aa Partas esti.o subaatendo u.a ccntravãrsia a arl:J.itr.ag.a CIOIILor.M•d• CC. o Artigo 27 .. A noti:fícaçAo dev• expor o objeto
queatAo a ..r arbitrado. 11!!!1 .incluir. a. particul.ar.., o.
m:tig'o• da eonv.nção ou do Protocolo de cuja iDtazpretaç5c ou
a.p~icaçl.o tratar a questão. Se as Partii!S mio ~ no
que respeita o -ohje.to da contrcvársia. antes de ser o
~idmlte do trilnmal designado. o tribunal de ar.bitrag.a deve
~inir o objeto ea questi.c. o Sec:re.tari.ado deve cmmnicar a.
inforJia.çAo u:sh racabi.da. a todas a:s Partes Contra~tas desta
COCVen.ç.lo ou do protocolo pertinente.
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Art!qo 2

1.

Em

controvérsias

entre

duas

Partes,

o

tribunal

de

arbitragem deve ser composto da trü.s membros. Cada uma das
Partes da controvêrsia deve nomear um ârb!trc e os dois
árbitros assim nomeados devem designar de comum acordo um
terceiro árbitro que deve presidir o tribunal. Este último não

poda ser da mesma nacionalidade das Partes em controvérsia, nem
ter residência fixa em terri'tc:írio de uma das Partes; tampouco
dava estar a serviço de nenhuma delas, nem ter tratado- do- caso
a qua!quar titulo.
2.
Em controvérSias entre mais de duas Partes, as Partes que
tenham o mesmo interesse devem nomear um árbitro de comum
acordo.

3.
Qualquer vaga no tribunal deve ser preenchida de acordo
com o procedimento previsto para a nomeação_ inicial.

Artiqo 3

1.
Sa o Presidente do tribunal de arbitragem náo for
designado dentro de dois meses após a nomeação do segundo
ãrbitro, o Secretário-Geral das Nações Unidas, a pedido de uma
das partes, deve deaiqnar o Presidente no prazo acU..cionaL dei ..
dois

me•••·

2.
se uma das Partas em controvérsia nào nomear um árbitro no
prazo de dois meses após o recebimento da demanda, a outra
parte pode disso informar o Secretário-Geral, qua deve desiçnálo no prazo adicional de do_is meses.

Artiqo 4

O tribunal de arbitraqem deve proferir suas decisões de acordo
com o disposto
nesta Convenção,
em qualquer protoco.lo
pertinente, e com o direito. internacional.

Artiqo 5

Salvo se as Partes em controvérsia de outra modo concordarem, o
tribunal de arbitragem deve adotar suas próprias regras de

procadimento.

Artiqo

C!i

O tribunal de arbitragem ·pode, a pedido .de uma das Partes,
recomendar medidas provisórias indispensáveis de proteç&o.
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Artigo 7

As Partes em controvérsia devem facilitar os trabalhos do
tribunal de arbitragem e, em particular, utilizando -todos os
meios a sua disposição:
(a)

Apresentar-lhe
e

todos

os

documentes,

Informações e

méios

pertinentes~

(b)
Permitir~ lha,
se
necessário,
c_cnvocar - test'emuri:has
especialistas e ouvir seus depoimentos.

ou

Artiqo a

As

Partes e
os
árbitros
são
obrigadoS
a
proteger
a
confidencialidade de qualquer informaçào
recebida com esse
carâter durante os trabalhos do tribunal de arbitragem.

Artigo

g

Salvo se decidido de outro modo pél'o tribunal de arbitragem
devido a circunstâncias particulares do caso; Os cuSto:S--d~~
tribunal davem ser cobertos em proporç:óes iguais pelas. ?~rt'es ·
em controvérsia. o tribunal deve manter um registro de todos os
seus gastos, e deve apresentar uma prestação de cOntas final às
Partes.

Artigo 1.0.

Qualquer Parte contratarite que tenha · "intereSse de natuieza
j uridica. no obj e.to em questão da controvér~a, que possa ser
atetado pala decisão sobre o caso, pode intervir no processo
com o consentimento do tribunal.

Artiqo 1.1

O tribunal pode ouvir e decidir sobre contra-argumentações
diretamente relacionadas ao objeto em questão da controvérsia.

Artigo l2

As

decisões do tribufial de arbitragem tanto em matéria
processual quanto sobre o fundo da questão devem ser tomadas
por maioria de seus membros.

·~
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Artiqo 1.3

Se

uma das Partes em controvérsia não comparecer perante o
tribunal de arbitragem ou não apresentar defesa de sua causa, a
outra Parte poda solicitar ao-tribunal que continue o proceSso

e

profira

seu

laudo.

A ausência

de

uma

das

Partes

ou

a

abstençáo de uma parte de apresentar defesa de sua causa não

constitui

impedimento

ao

processo. ·Antes

de

proferir

sua

dacisâo final, o tribunal de arbitragem deve certificar-se de
que a demanda está bem fundamentada de fato e de direito.

Artigo l.4

o tribunal _deve proferir sua decisáo final em cinco meses a
partir_ da data em que for plenamente constituido, salv'o se
considerar n~cessário prorrogar esse prazo. ~or um período- não

superior a cinco meses.

Artigo

15

A decisão final do tribunal de ,arbitragem deve se restringir ao_
objato da questão em controvérsia e deve ser fundamentada. Nela
devem constar· OS nomeS dos :m~l!lbr0s_ q~e . a adotaram e sua data;.;
Qualquer : ":le;mbro · do tribunal pode anexar à decisãO final um
parecer em separado ou u:m parecer divergente.

Artigo 16

A decisão ê obrigatória para as !?artes em controvérsia. Dela
nAo há. recurso, salvo se as Partes em controvérsia houveréljt

concordado com antecedência sobre u:m procedimento de ppe!açio.
Artic;ro 17
As controvérsias que surjam entre 'as Partes em controvérsia no
que respeita a interpretaç6.o ou exêCu-çào da decisão final pode
ser submetida por quaisquer uma das Partes à de.cisão do
tribunal que a proferiu.

CONCrLUÇÃO

Artigo l
Uma Comissão de conciliação deve ser criada a pedido de uma dãs
Partes em controvérsia. Essa comissão, salvo se as Partes
cOncordarem de outro modo, deve ser composta de cinco membros,
dois nomeados por cada Parte envolvida e um Presidente
escolhida conjuntamente pelos membros.
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Artigo 2

Em controvérsias entre mais de duas Partes, as Partes com o
mesmo interesse devem nomear, de comum acordo, seus-membros na
comissão. Quando duas ou mais Partes tiverem interesses
independentes ou houver discordância sobre o fato de terem ou
não o mesmo interesse, as Partes devem nomear seus membros
separadamente.

Artiqo

3

se no prazo de dois meses a partir da data do pedido de criação
de uma comissão de conciliação, as Partes não houver~m nomeado
os membros di:i comissão, o Secretário-Geral das Nações Unidas,
por solicitação da Parte que formulou o pedido, deve nomeá-los
no prazo adicional de dois meses.

A.J:tiqo "

S• o

Presidente da , comissão de conciliação não for escolhido
nos dois mesas seguintes à nomeação rlo último mombra da
comissão, o Secretário-Geral das Nações Unidas, por solicitação
de uma das Partes, deve designá-lo no prazo adicional da. doia

meses.

Artiqo 5

A comissão de conciliação deverá tomar decisões por maioria de
seus membros. Salvo se as Partes em·ccntrovérsia concordarem de
outro modo,
deve definir seus próprios procedimentos. A
ccmissào
deva
apresentar
uma
proposta
de
solução
da
controvérsia, que as Partes devem examinar e~ boa fé.

Artiqo 6

Uma diVerg"ência quanto à competência da comissão de conciliação
deve ser decidida pela comissão.
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PARECERES
Da Comissão de Assuntos Econômkós 'sobre o Ofí~
cio "S'' n~ss, de 1993 (ofn~ 342, de 29-6-93, na origem),
do Senhor Prefeito Municipal de Sinop - MT, solicitando autorização do Senado Federal, para contrataroperação de crédito no valor equivalente a l. 722.000
UFIR para investimentos em equipamentos, veículos,
máquinas e lmplementós necessários aO serviço público.

Relator: Senador Beni Veras
Vem a esta Comissão de Assuntos EcopQm_i~o_s o Ofícjo
"S" no 88, de 1993, do Prefeito Municipal de Sinop·- MT,.
no qual solicita autorização dOSenado Federal, para contratar
operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do
Mato Grosso S.A. - BEM~T, no valor correspondente a
1.722.DOO UFIR.
- -.Pretende a Prefeitura, com o·s recursos-oriundos do n"nanM
ciamento. promover investimentos no·setviço_phblico·cta muM
nicipalidade, mediante a aquisição-de equipamentos, veículos,
máquinas e implementas.._
Esclareça-se que o valor da operação, con~orme mencionado acima. foi poSteriormente revisto pela Prefeitura, de
acordo com correspondência anexada ao processo. (Of. n'-'
005/94, da Prefeitura Municipal de Sinop- MT).
São as seguintes as caracte-rísticas da oPeração--sob exame:
a) valor pretendido: CR$75.973.095,00 (setenta e cinco
milhões, novescentos e setenta -e três mil e noventa _e cinco
cruzeiros reais), equivalentes a 1.000.963,04.UFIR que, deflacionados para 30-9-93, corespondem a CR$74.751.919,08 (se.
tenta e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e um ~l!l_i) ~()ves-_
centos e dezenove cruzeiros-reais e oito centavos); b) juros: 3,8% a.m;
_ ..
_.
c) atualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: ICMS e FPM;
e) destinação dos recursos: aquisição ode máguinas e equipamentos;
f) condições de pagamento:
- do principal: amortização em33 (trinta e três) parcelas
mensais, com carência de 3 (três) meses ...
- dos juros: não existe período de carência.As autorizações para Contratação de operação da espécie
estão regulamentadas pela Resolução n' 36/92, do Senado
Federal, a qual estabelece as condições_e limit~ para o endividamento dos estados,_ do Distrito Federal, dos municípios
e suas autarquias.
O pleito da Prefeitura Municipal de Sinop- MT encon;.
tra-se adequadamente instruído, cabendo observar que a Certidão. Negativa de Dé.bito para com o INSS encontra-se.. com
sua validade vencida. Seria de todo recomendável que a Prefeitura providenciasse nova certidão antes da assinatura do contrato.
O Parecer do Banco Centr~l do Brasil (Parecer DEDIPI
DIARE- 9311067-, de 20-12-93), emitido porforça do disposto no art. 6~. §lo, g, da Resolução acima ref~rida, apóS análise
procedida, posicimiaMSe cOõ.trariainente ao aColl_1im~nto da solicitação da Prefeitura Municipal de Sinop- MT. Oendividamento do Município, cãso assumisse a dívida decorrente da
operação de crédito pretendida, ultrapassaria os limites esta~
belecidos na Resolução 36/92, no período de 1993 a 1995.
inclusive acima do extra~limite de 25%, permitído pelo § 1"
do art. 8". da mesma norma.
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cabe ainda assinalar
ã garanti;:t oferecida pela Prefei~
tu ra (parcelas do I CMS e FPM), encontram -se vedadas em
função da Emenda Constitud~ilal Jlço 3/93, a qua introduziu
o § 4o:> ao art. 167 da Carta Magna, permitindo o _uso deste
tipo de garantia tão-somet_1te em operação com a União, ou
para saldar débitos para com esta. O Senado Federal ainda
não se pronunciou em definitivo sobre a questão.
Diante do acima exposto, caso. queiram os Senhores Senadores revelar as irregularidades presentes no pleino da Prefeitura_de Sinop- MT, dado o seu inegável mérito, a ~utorização
desta Casa à operação de créditO poderá ser concedida nos
termos do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sinop - MT
a contratar operação de créditro interno, junto ao Banco
do EStado -do Mato Grosso S.A - BEMAT, ·no vafor
de CR$74.751.919,08, a preços de 30-9-93, equivalentes
a 1.000.963,04_ UFIR.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a Prefeitura Municipal de Sinop-J\.IT autorizada, nos termos da Resolução n' 36192, do Senado Federal,
"3. Contratar operação de crédito interno, junto ao- Banco do
Estado do Mato Grosso S.A. ~BEMAT, no valor de
CR$74.751.919,08 (setenta e quatro milhões setecentos e cinquenta e um mil, novesc;entos _e dezenove cruzeiros reais e
oito centavos) a preços de 30-9-93.
Patágtafo único. Os recu:r::Sosoo.riundos do financiamento
ora autorizado serão destinados à- aquisição de equipamentos,
veículos, máquinas e implementas· para os serviços públiCoS
~ ~
, daquele Município.
_..:_Art. 2"_ A operação de crédito terá as seguintes condições:
a) valor pretendido: CR$74.751.919,08 (setenta e quatro
milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, novescentos e dezenove cruzeiros reais e oito centavos)--a preços de 30-9·93,
equivalente a 1.000.963,04 UFIR
b) juros: 3,8% a.m;
c)" àtualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: ICMS e FPM;
-e) destinação dos recursos: aquiSiÇ~<J: de máquinas equipamentos,
O condições de pagamentos:
- do principal: amortização em 33 (tintâ três) parcelas
- -mensais com Carêildã-de 3 (três) meses;
- dos juros: não existe periodq de ca~ência.
Art. 3" o prazo para o exercício da presente autorização _é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
__
. .
Sala das Comissões, 18 de janeiro de 1994. -João Rocha
- Presidente - Beni V eras - Relator - Wilson Martins
- Elcio Alvares - Esperidião Amin -- Ronan Tito - Meira
F1!ho - Coutinho Jorge - Gilberto Miranda - Cid Sabóia
de Carvalho --Dario Pereira - César Dias - José Richa
- Jonas Pinheiro ---: Jasaphat Marinho - Laviosier Maia.

e

e

PARECER N• 21, de 1995
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o ofício
"S~' n~ }, de 1994. (Ofício Presi-93/3682, de 29-12-93
na origem) do Sr. Presidente do Banco Central_ do Brasil,
encaminhando ao Presidente do Senado Federal solici-
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tação da Prefeitura Municipal de Sapopema- PR para
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de CR$
23.800.000,00 a preços de outubro/93, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
- PEDU.
Relator: Senador Benio Veras
Está em pauta o Ofício"S" n'3, de 1994, do Sr. Presidente
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal
solicitação da Prefeiturã Municipaf de SapOPema -PR para
contratar operação de crédito junto ao BãÍlCO do Estado do
Paraná-BANESTADO.
- A operação de crédito sob exame apresenta as seguintes
características:
a) valor pretendido: CR$23.800.000,00 (vint~ e três mi-

lhões e oitocentos mil cruzei~~-!~-ªis), a preços de outubro
1993;
.
b) juros: 12% a.a.;
___
_ __ c) atualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização-de obra de infra~es~
· trutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol~
vimento Urbano- PEDU:
I) condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses;
- dos juros: não existe petfodo de carência;
g) períodO de liberação: até 12 meses.
A análise técnica do pleito da PrefeifUfa de Sã.popema
-PR deve tomar por base os limites e condições estabelecidos
pela Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal.
Segundo o Parecer DEDIP/DIARE-93/1167, do Barico
Central do Brasil, a operação se enquadra nos limites previstos
pela Resolução n9 36 de 1992. Foram anexados ao protocolo
do empréstimo todos_ os documentos e_xfgidos pelos artigos
501 e 6~ da citada Resolução, com a_úni_ca_ ex~ção d9_ Plano
Plurianual de Investimentos, que deverá_ser elaborado no
primeiro Cxeícíc1o fíriahceiro ·do atual pfaeito. Registramos
tambéin o fatõ de -que o Cett.iiicadp _9e Regularidade de Situa~
ção do FGTS encontra-se -vencido, uma falha que deve ser
relevada pois decorreu unicamente da lentidão com que se
deu a tramitação do pedido.
Tendo em vista a boa situação finailêeira da Prefeitura
de Sapopema -PR
e o mérito do pedido, opinamos por deferi-lo nos termos
do seguinte:
-~=
_
,----~---- _
_ _- _
PROJETO .DE RESOLUÇÃO N; ~JS, de_1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sapopema (PR)
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTAPO, no valor de
CR$23.800.000,00, a preços de outubro/93, utilizando
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbaoo- PEDU.
O Senado Federal resolve:
__
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Sapo-perna - PR
autorizada, nos termos da Resolução_n936, de 1992, do Senado
Federal, a contratar operação ode crédito interno ao Banco
do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO.
Art. 2~ A operação de crédito ora autorizada apresenta
as seguintes características:
- .
a) valor pretendido: CR$ 23.800.000.-~J"(vinte e irl!s milhões e Oitocentos mil cruzeiros reais)~-~a-preços de outubro
de 1993; - -
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b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.;
d) garantia: I CMS;
e) destinação dos recursos:_ realização de obras de infra~
estrutura urbana, através do Programa Estadual de De§.~nvol~
vimento Urbano -, PEDU;
O condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensaiS, com carêilcia de 12 (doze) meses;
- dos juros: não existe periodo de carência;
g) perlodo de liberação: até 12 meses.
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de~
ve· s_er -exercida num prazo de 270 (duzentos e Setenf~} dias
contados da data de sua publi~ção.
Art. 49 Esta- Resolução e-iúf:i em vigor -na data de sua
publicação.
.
,~ _
-"
Sala das Comissões, 18 de janeiro de 1994. -João Rocha,
Presidente- Beni V eras, Relator- Wilson MartinS...: Élcio
Alavares - Espiridião Amin - Ronan Tito _:_ · Meira Filho
-.CoUtinho Jorge- Gilberto Miranda- Cid_Sabóia de Car~
valho- Dario Pereira- César Dias- José Richa- Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - Lavoisier Maia.

PARÉCER N' 22, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí~ clo"S" n'6, de 1994, (Ot PRESI-93/3685, de 29-12:93,
na origem) Com- solicitação "da Prefeitura Municipal de
Ubiratã (PR), relativa à operação de crédito pretendida
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no v_alor de CR$75.300.000,00, a Preços de se~
tembro/93, utilizando recu.rsos do Prograina Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Relator: Senador Beni Veras
Vem a esta Comissão- de Assuntos Económicos o Ofício
"S" n~ 6, de 1994, do Senhor_J?re=S-iôente do BarlcO- Cenü·al
do Brasil, encaminhandq _solicitaÇãO d~ J'refeitUrã Muni-cipal
de Ubiratã/PR para que- s·eja coriti"'aJada oPerãÇilo de crédito
interna com o Banco do Estado do Paraná S.A. _:_BANESTADO. no valor de CR$75.300.000.00 (sete'nta e cinto inic
lhões e trezentos mil cruzeiros reais), a -preços de setembro/93. Trata-se de operação de crédito no âmbito do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, o qual coóta
com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento-Urbano
- FbU, onundos do TesQuro do E_,_tado do Paraná_, aportadós
supletivamente pelo Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD. Os recursos do Fundo destinam-Se á-execoÇão d~ projêtos de infra~estrutura urbana em
municípios daquele Estado habilitados para contrair Os finan~
ciamentos.
No ~so específico da Prefeitura Municipal de Ubiratã
-PR, a operação de crédito apresenta as seguintes caracte~
rísticas:
a) valor pretendido: CR$75.300.000;00 (Setéritá e- cinco
milhões e trezentos mil·cruzeiros reãis), a preços de setem·
- -~
-bro/93; ·
b) juros: 12% a.a.;
,cr-atualização monetária: reajustávei pela TR;
d) garantia: ICMS, ou outro tributo que vier a substituí-lo;
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e) definição dos recursos;_ realização de obras de in_fra-estrutura urbana através- do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses;
dos juros: não existe período de carência.
g) período de liberação: até 12 meses.
OS pleitos referentes a opefações de ciédito interno e
externo, dirigidos ao Senad_Q__Federal para a_l:l.torização, nos
termos do art. 52 da Constituição Federal,__ est~o regulamentados pela Resolução n" 36/92~ ã qual estabel_eçe as cond_ições
e limites de endividamento de Estados, dÇl __ Pist.r:ito Federal,
dos Municípios e suas autarquütS. - -À luz da citada Resolução, 0 pedido da Prefeitura de
Ubiratã -PR encontra-se adequadamente iílstruído, dele
constante a documentação exigida. Neste sentido, cabe registrar:
I) 0 Parecer do Banco Central do Brasil (Parecer DEDJP/DIARE-93/1171. de 29-12-93), emitido em cumprimento
ao disposto no art. 6'.' da Resolução n'·' 36/92, mailifesta-se
contrário quanto ao enq-uadramento do pleito nos limites de
endividamento permitidos à Prefeitura de Ubiratã -PR, urna
vez que a operação de crédito excede o montante das despesas
de capital fixadas para 0 orçamento anual de 1993., portanto,
em desacordo com o estabelecido no art. 29 da citada reso. ,
.
. .
. . - ·lução;
2) a Prefeffll_~a·Müõicipai dé Ubirat~{I;l:R), a_l_egando dispositivos conStitucionais, conforme conSigii.ãdo em declaração, não elaborou o Plano Plurianual de Investimen_tos e informou-·que deverá fazê-lo no decorrer do primeiro exercfcio
financeirO-do atual mandato;
·
3) a garantia oferecída pelo Município ao Bariestado
(parcelas do ICMS) ~ncontra-se vedada constitucionalmente
a partir da Emenda Constitucional n" 3/93~- . .
.
A Referida Emenda Constitucionãl-introâuziu o § 4" ao
art. 167 da Carta. Magna, iimitando a utilização desse_ tiPo
de garantia apenas a operações com a União, ou para a liquidação de débitos para com esta, Assim, resta inconstitucional
e passível de contestação a citada garantia na operação em
análise, uma vez que a matéria ainda não foi objetQ_de pronunciamento oficial desta Casa.
Caso, entretanto, este Plenário decida· relevar a inconstitucionalidade apontada, nosso parecer é favorável a autorização da operação de crédito pretendida pela Prefeitura Municipal de Ubiratã- PR, objeto do Ofício "S" n• 6, de 1994,
nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 16, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ubiratã - PR
a contratar operação de crédito interno junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor
de CR$75.300.000,00, a preços de setembrÕ/93~ p8ra
execução de projetos de infra-estrutura urbana.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Ubiratá-PR autorizada, nos termos da Resolução n9 36/92, do senado Federal,
a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do
Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de
CR$75.300.000,00 (setenta e cinco~~milhõcs e trezentos mil
cruzeiros reais), a preços de setembro/93 .

·------ -----···--···-·-- .....-.. .....
....

~

Parásrafo único. Os. recursos referidos no. caput deste
artigo destinam-se à implantação de projetas de infra-estrutura
urbana, naquela municipalidade, dentro do Programa Estadual de DesenVolvimento Urbano- PEDU.
Art. 2\> A operação de crédito ora autorizada se realizará sÇb as seguintes condições:
a) valor pretendido: CR$75.300.000,00 (setenta e cinco
milhões e trezentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro/93 ;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualizaçãO monetária: reajustável pela TR;
d) g3:rantia: ICMS, ou outro tributo que víer a substituí-IO;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana através do Programa Estadual de Des_enVolvimeiito Urbano- PEDU;
O c~mdições de pagamento:
- do principal: amortização el.Jl48J qu_~r~nta e oito) pareelas mensais, com carência dei2 (doze) meses;
dos juros: não existe período de carência.
g) período de liberação: até 12 meses. ~
· Art. 3~ O prazo para ó_- Cxerclcio da presente- autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir
de sua publicação.
- Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação ..
Sala das Comissõe_s,18 de üiu..eiro de 1994. --João Rocha,
-p
É ·
residente -Be._i V eras, Relator --Wilson Martins- leio
Alvares - Espiridião Amin -, Ronan Tito -- Meira Filho
- Coutinho Jorge - Gilberto Miranda- Cid Sabóia de Carvalho _ Dario Pereira ~ César Dias _ José Richa _ Jonàs

Pinheiro- Josaphat Marinho-- Lavoisier Maia.
PARECER N• 23, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre 0 Ofi~
·.cio- '"'S" n~ 11, de 1994 (Ofício PRESI-93/3690, de
29_-12:-.9_3,_na origem), do Senhor Presidente em exercício
do Bãitco Central do Brasil, encaminhando 30 Senado
Feder.al solicitação da Prefeitura Municipal de Rio Negro _ PR, para contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A. _ BANESTADO,
no valor de CR$61.400.000,00, a preços de junho de
1993, utilizando recursos do PEDU.
Relator: Senador Beni Veras
O Senhor Presidente em exercício do Banco Central do
Brasil encaminha a esta Casa, mediante a correspondênCia
e.m epígrafe, pedido çie autorização, da PrefeúUrã._Munidpài
de Rio Negro - PR, para contratar operação de créd_ito,
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO.
no valor de CR$61.400.000,00 (sessenta e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), a preços de junho de 19.93.
Os recursos decorrerites da operação serão aplicados em inVes- timentos nas áreas de desenvolvinienio institucional e de infraestrutura urbana.
A operação de crédito pretendida obedecerá às seguintes
condições:
a) ••lor pretendido: CR$61AOO.OOO,OO (sessenta e um
milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), a preÇos de outubro/93;
b) juros: 12% a. a.;
c) atualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: ICMS ou tributo que o substituir;

~-----=-·~-~~~-
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e) destinação dos recursos: ihVéstlmentos n::J;::(ãteas de
desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana;
através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
-PEDU;
f) Condições de pagamento:
- do principal: amortização etn 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com carência de IZ meses;
dos juros: não existe período de carência;
g) período de liberação: até 12 meses.

A solicitação encontra-se adequadamente instruída. conforme dispõe a Resolução n" 36/92, do Senado Federal, que
rege a matéria, ressalvada a apresentação do Plano Plurianual
de Investimento, não apresentado pela Prefeitura solicitante.
que deverá elaborá-lo no primeiro exercíCio financeiro- do
a tua! mandato.
O Parecer DEDIP/D!ARE-93/1168 üiforma que a efetivação da operação pretendida está adstrita ao limite estipulado
no artigo 2~' da referida Resolução, razão pela qual conclui
por não haver óbice ao atendimento do pleito.
Pelo exposto em face da relevância da operação, nosso
parecer é favorável à s_olicitaçã9 cm apreço, na fOrma -do
seguinte:

PROJETO DERES6UfÇÃO N' 17, DEI9\Í4
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Negro PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANEST ADO, no valor
total de CR$61.400.000,00 (sessenta e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), a preços de outubro de
1993, utilizando recursos do PEDU.
O Senado Federal resolve:
Art. 1<:> É autorizada a Prefeitura Ml!-nicipal de Rio New
gro - PR 1 nos termOs da ~esolução n., 36/92. a çontratar
operação de crédito juntO ao Ba~c_o do Estado do Paraná
S.A. - BANESTADO, no valor de CR$61.400.000,00 (sessenta e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), a
preços de outubro de 1993.
Art. 2., A operação de crédito otâ~utorizad_a ol;>edecerá
às seguintes características:
a) valor pretendido: CR$61.400.000,00 (sessenta e um
milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais) preços de outubro/93;
b) juros: 12% a.:t:';
c) atualização monetária: reajustável" pela TR;
d) garantia: ICMS ou tributo que o substituir;
e) destinação dos recursos: inv-estimentos n~S__ áreas--de _
desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana;
através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
-PEDU;
I) condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) parce-·
las mensais, com carência de 12 meses;
dos juros: não existe período de carência;
g) período de liberação: até 12 meses ..
Art. 3" O prazo máximo para o eXÇféício da presente
autorização é de até 270 (duzentos e setenta) dias a cont_f!~de sua publicação.
-·
Art. 4., Esta Resolução entra em vig9r na data de sua
publicação.

Sala das COmisSõeS, 18 de janeiro de 1994. --João Rocha,
Presidente- Beni Veras, Relator- Wilson Martins- Elcio
Alvares - Esperidião Amin - Ronan Tito - Meira Filho
- Coutinho Jorge- Gilberto Miranda- Cid Saboia de Carvalho - Dario Pereira - César Dias - José Richa - Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - Lavoisier Maia.
PARECER N• 24~DE 1994
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Qfíw
--cio n• Sf13, de 1994 (Ofício PirESI-93/3692, 29-12-93,
na origem), do Sr. Presidente em exercício do Banco
Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal
solicitação da Prefeitura Municipal de Cafelândia PR, para contratar operação de crédito junto ao Banco
do_ Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor
- de CR$22.000.000,00, a preços de agosto/93.
Relator: Senador Beni Veras
I - Relatório
A operação de crédito junto ao Banco do _Estado do
Paraná cuja autorização está sendo solicitada pela Prefeitura
Municipal de Cafelândia apresenta as seguintes características
básicas:
a) valor pretendido: CR$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros reais). a preços de agosto de 1993;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: ICMS, ou tributo que o substituir;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano -PEDU;
t) condições de pagamento:
iJO-PrincipSI: amortização em 48 (quarenta e oito_) parcelas mensais, com carência de 15 (quinze) meses;
dos juros: não existe p~ríodo de carência;
g) período de liberação: até 12 (doze) meses.

=-

I I - Voto
Cabe a esta Comissão, nos termos-do art. 393, parágfafo
úniCO, alínea a, do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa
de resolução que trate da competência Prfvativa do Senado
Federal de dispor sobre limites globais e condições para as
operações de crédito interno e externo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios (inCiso Vfl do art. 52
da Constituição Federal e inciso II do art. 393 do Regimento
Interno).
Nesse contexto, atestawse que o pedido de autorização
para contratação de operação de crédito junto ao Banestado
em favor da Prefeitura Municipal de Cafelândia encontrawse
instruído com todos os documentos exigidos, verificando-se,
ainda, o atendimento de todos os pfé~r~quisitos estabelecidos
pela Resolução n• 36, -de 1992, do Senado Federal, inclusive
a manifestaç_ão prévi~ favOrável do Banco Central.
Ressalte-se, porêm, que a Certidão Negativa de Débito
do INSS, o Certificado de Regularidade de Situação do FGTS
e a Certidão de Quitação de Tributos Federais (PIS/PASEP
e FINSOC!AL) estao com seus prazos de validade recém-vencidos, sendo, pois, recomendável as respectivas revalidações
antes da efetivação da operação.
Diante do exposto, não há óbice ao acolhimento do pleito,
podendo a operação de crédi~o em análise ser autorizada nos
seguintes termos:
-
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PROJETO bE RESOLUÇÃO N' 18, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cafelândia PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A- BANESTADO, no valor
de CR$22.000.000,00, a preços de agosto de 1993, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.

O Se"iiado Federal resolve:
Art. i' É a Prefeitura Municipal de Cafelândia- PR,
autorizada a contratar, nos termos da Resolução n9 36, de
1993, do Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco
do Estad~o do Paraná - BANEST~ADO, no valor d~e
CR$22.000.000,00 (vinte do'is miíliõesde .cruzeiros reais),
a preços de agosto de 1993.
~.
~
~··-c;~ . •
Parágrafo Único. Os re.c.ursos_refÚidosono caput deste
artigo são provenienteS- do p-rograma Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU~ ---Art. 2 9 As condiçõ.es fin~nceiras çla qperação sãÓ as
seguintes:
a) valor pretendido: CR$22.00.0.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros reais), a preços de agosto de 1993;
b) juros:12% a.a.;
~
~
c) atualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: ICMS, ou tributo que o substituir;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana;
f) condições de pagamento:
-do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com carência de 15 (quinze) meses;
- dos juros: não existe período de carência;
g) período de liberação: até 12 (doze) meses.
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 270 (duzentos e setenta)
dias, contados da data de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
~
~
~
.
Sala das Comissões, 18 de janeiro de 1994, -João Rocha,
Presidente- Beni V eras, Relator- Wilson Martins- Élcio
Alvares - ESperidião Amin - Ronan Tito - Meira Filho
- Coutinho Jorge - Gilberto Miranda- Cid Saboia de Cravalho- Dario Pereira- César Dias- José Richa ~-Jonas
Pinheiro - Jasaphat Marinho - Lavoisier Maia.

e

PARECER N' 25, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício "S"N• 15, de 1994, (Of. Presi -·93/3694, de
29-12-93, na origem) com solicitação da Prefeitura Municipal de Enéas Marques (PR), relativa à operação
de crédito pretendida junto ao Banco do Estado do ParanáS.A. - Banestado, no valor de CR$ 5.300.000,00,
a preços de outubro/93, utilizando recursos do Progra~
ma Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Relator: Senador Beni Veras
Vent a esta Cõiiiissã6--de -Assun-tOs EcOnómiCos o Ofício
"S" n' 15, de 1994, do Senhor Presidente do Banco do Central
do Brasil encaminhando solicitaçãO da Prefeitl!ra_ Municipal
de Enéas Marques/PR para que seja ~n!rat3:da operaÇão de
crédito inferna com o Banco do Estado do Paraná S.A. BANESTADO, no valor de CR$5.300.000,00 (cinco milhões
e trezentos mil cruzeiros re~sk3 preços de outubro/93.
Trata~se de operação de crédito no âmbito do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, o qual conta
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com -recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano
- PEDU, oriundos d9 Tesouro do Estado do Paraná, apertados supletivamente pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD-. Os recursos do Fundo
destinam-se à execução de projetes de infra-estrutura urbana
em municíp~o~ daquele Estado habilitados para contrair os
finariciamelltos.
___ __ __ _ ~~
No caso específícO da P-refeitUrã Municipal de Enéas Marques - PR, a operação de crédito apresenta- as seguiiiteS
carâcterísticas:
a) valor pretendido: CR$5.300.000,00 (cinco' milhões
trezentos mil cruzeiros reais), a preços de outubro/93;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pila TR~
d) garantia: ICMS, ou outro tributo que vier a substituí-lo;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
O coÓdições de pagamento:
· · - do principal: amortização em 48 (qUarenta oito) par~
celas mensais, com carénci<;~. de 12 (doze) meses;
..:.. dos juros: não existe perfodo de carência;
g) período de liberação: até 12 meses.
Os pleitos-'i"eferentes â operação de crédito interno e
externo, dirigido ao Senado Federal para autorização, nos
termos do art. 52 da Constituição Federal, estão ~~gulamen
tados pela Resolução n"' 36/92, a qual estabelece as condições
e limites de endividamento de Estados, do Distrito_ Federal,
dos Municípíos e suas autarquias.
À luz da citada Resolução, o pedido da Prefeitura de
Enéas Marques-PR. encontra~se adequadamente instruído,
dele constando a çfo_cumentação exigida. Neste sentido, cabe
registrar:
1) o Parecer do Banco Central do Brasil (Parecer Depir/
Diare- 93/1159, de 29-12'93), emitido em cumprimento ao
disposto no art. 67,0 da Resolução n' 36/92, manifesta-se favo:
ravelmente quanto ao enquadramento do pleito nos limites
de endividamento permitidos à Prefeitura de Enéas Marques
-PR;
2) a Prefeitura Municipal de Enéas Marques (PR), alegando dispositivos constitucionãis, conforme c'6ns1gn-âdo ·erii
declaração, não elaborou o Plano Plurianual de Investimentos
e informou que deverá fazê~ lo no decorrer do primeiro exercício financeiro do atUãt mandato;
3) a garantia oferecida pelo Município ao Banestado
(parcelas do ICMS) encontra-se vedada constitucionalmente
a partir da Emenda Constitucional n 9 3/93.
.
A referida Emenda Constitucional introduziu o § 4<? ao
art. 167 da Carta Magna, limitan9o a l).tilização desse tipo
de garantia apenas a Operação com a União, ou para a liquidação- de débitos para com esta. Assim, resta inconstitucional
e passível de contestação a citaCfa g~railtla nã operação em
análise, uma vez que a matéria ainãa não foi objeto de pronunciamento oficial desta Casa.
Caso, entretanto, este Plenário releve a inconstitucionalidade inquinada, somos de parecer favorável à autorização
da operação de crédito pretendida pela Prefeitura Municipal
de Enéas Marques-PR, objeto do Ofício "S" n' 15, de 1994,
nos-termos do seguinte:
.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 19, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Eoéas Marques
- PR, a contratar operação de crédito interno junto

e.

e
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ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO,
no valor de CR$5.300.000,00, a preços de outubro/93,
para execução de projetos de infra-estrutura urbana.

•4

o-se·nacto-Federal r~sa'i~~:·
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Ené~s MarquesPR, autoriz~da, nos termos da Resolução n" 36/92, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito interno juhto ao
Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO. no valor
de CR$5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil cruzeiros
reais), a preços de outubro/93..
_
.
-, .-=- Parágrafo--..hiiCO:-- b$" recursos referlciOs no caput deste
artigo destinam-se à implementação de_ proj~tos de infra-estrutura urbana, n~quela munidpaHdade, dentro do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 2" A operação de crédito o_ra autorizada se realizará sob as_seguintes cOndições:
_
a) valor pretendido: CR$5.300.01JO.OO (cinco milhões e
trezentos mil cruzeiros reais), a pre-ç6s de outubrQ/93;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: ICMS, ou outro trib_uto. que vier a substituí-lo;
e) destinação dos recursos: realizaç_ão de obras de infraestrutura urbana através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU; ·
O condições de pagamento:
-do principal: amortização em 48 (quarenta e_ oito)
parcelas mensais, com carênCia def2 (çio~e)_ m~.s~s_;
dos juros: não existe períOdo de carência;
g) período de liberação: até 12 meses ..
Art. 3\' 0- pr"azo -para· o exercício di prese-nte autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir
de sua publicação.
Art. 4Q Esta Resolução entra em vigor Oã -data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 18 de janeiro de_1994. -João Rocha,
Presidente- Beni Veras, Relator- Wilson Martins- Élcio
Alvares - Esperidião Amin - Ronan Tito - Meira Filho
- Coutinho Jorge- Gilberto Miranda- Cid Sabóia de Carvalho -- Dario Pereira - César Dias - José Richa - Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - Lavoisier Maia.

••

PARECER N· 26, DE 1994
Da Comissão d_e Assuntos Econôn:a~cos, sobre o Ofício "S".n' 17, de 1994 (Of. PRESI n• 3.696, de29-12-93,
na origem), do Senhor Presidente em exercício do Banco
Central do Brasil, encaminhando ao Presidente do Senado Federal solicitação da Prefeitura Municipal de Tamboara - PR, para contratar Operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO,
no valor de CR$3.850.000,00, utilizando recursos do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Relator: Senador Beni Veras

-------·

O SeDhOr -F,-ieSidé.ntê em ~xercícío do Banco Central do
Brasil encaminha a esta Casa, mediante a correspondência
em epígrafe, pedido de_ autorização da Prefeitura Municipal
de Tamboara- PR, parã contratar, jUnto aO Banco do Estado
do Paraná S.A. ~BANESTADO, operação de crédito no
valor de CR$3_.850.000,00 (trt!s milhões e -Oitocentos e cin-

~.
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qüenta mil cruzeiros reais), a- preços de maio de 1993. O
fin~nciamento destina-se à realização de obras_ de infra-estrutura urbana, a serem executadas no bojo do Programa
~!~dual de. Desenvolvimento Urbano- PEDU.
A operação de crédito pretendida presenta as seguintes
car3:~t~rístiqls·: :
.
- a) valor pretendido: CR$3.850.000,00 (três milhões, oito·
centos e cinqüenta mil cruzeiros reais), a preços de ma_io/93;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustáVel pela TR;
d) Jlarantia: ICMS;
e)- destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento:
-do principal: amortização em 48 (quarenta"- e oito)
parcelas mensais, vencendo a primeira 12 (doze) meses após
a primeira liberação;
~ doS juros: não existe período de carência.
A matéria encontra-se_ adequ~damen_te _iJ:?struída, conforme dispõe a Resolução n~ 36/92, do Senado Federal, à exceçào
do Plano Plurianual de Investimentos que,-Segi.trido a- Prefeitura, deverá ser elaborado no decorrer do exercício financeiro
do atual mandato.
O Parecer DEDIP/DIARE/SUDEM-93/1172 do Banco
Central do Bras~l i,~~<.?~ma que a COt:I!ratc:tÇfi:o. d_~.OP.~ração Çm
apreço redundaria em superação do limite estabelecido pelo
inciso U do artigo 3" da Resolução n" 3_6/92, para o ano de
1995, em 23,6%. A ritêSma Resolução autoriza, no ·entll:nto,
em caSos excepcionais, devidamente justificados, a elevação
temporária dos lim_ites fixados no artigo 3" em até 2.5%. O
pleito da Prefeitura Municipal pode ser atendido, por ·conseguinte, desde que a elevação necessária de limites seja autorizada concomitantemente.
Inexiste, portanto, no que diz respeito à Resolução n'-'
36/92, óbice à aprovação da solicitação em apreço, razão pela
qual nosso parecer é pelo acolhimento do pleito, na forma
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 20, DE 1994
Concede à Prefeitura Municipal de Tamboara PR, a elevação temporária dos limites fixados no artigo
J9 da Resolução n~ 3()/92, d_o Senado Federal, com vistas
a contratação de operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor
de CR$3.850.000,00 (três milhões, oitocentos e cinqüenta mil cruzeiros reais), a preços de maio de 1993, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU.

O Senado Federal resolve:
Art. ]'! São elevados temporariamente os limites de endividamento da Prefeitura Municipal de Tamboar-a ~ PR~
fixados no artigo 3~ da Resolução n'-' 36. de 1992, do Senado
Federal, nos termos do art. s~ da referida Res.olução, com
vistas a Coritra"táçã(Yâe operação de crédito junto aO Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de
CR$3.850.000,00 (três milhões e oitocentos e cinqüenta mil
cruzeiros reais), a preços de maio de 1993, utilizando recursos
do Programa Estadual de Desenvolvimento- PEDU.
Art. 2o A operação de crédito ora autorizada obedecerá
às seguintes características:
a)valor pretendido: CR$3.850.000,00 (três milhões. oitocentos e cinqüenta mil cruzeiros reais), a pn!ços -de m.·aio/93;
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b) juroS: 12% a.a.;

c) atualização monetária: reajustável p-ela TR;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana, através do Programa Estadu_al de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento:
--do principal: amortização em 48 (qua_rçnta e oito) parcelas mensais, vencendO a primeira 12 (doze) meses após a
primeira liberaçãO";
- dos juros: não existe períodO de carenCfa.--Art. 3" O piazo máximo para o _exercíciO da presente
autorização é de até 270 (duzentos e setenta) dias a contar
de sua publicação.
· --- Art. -4'·' Esta Resolução entra em vigor -Jül. data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 18 de janeiro de 1994. -João Rocha,
Presidente- Beni Veras, Relator- Wilson Martins- Élcio
Alvares - Esperidião Amin - Ronan Tito - Meira Filho
- Coutinho Jorge - Gilberto Miranda - Cid Sabó_ia d~_ Carvalho - Dario Pereira - César Dias - José Richa-- Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - Lavoisier Maia.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).- O Expediente lido vai à publicação.
Do Expediente lido, constam os Projet2_s d~ Dc~_creto Legisl~tivo ,n-;5 2 e 3, de 1994, 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 para
recebimento de emendas,_ findo o qual a referida Comissão
terá quinze dias, prorrogáVds por-igüál período, para ()pinar
sobre as proposições.
·
· o SR. PRESIDENTE ·(Chagas Rodrigues) _ s.obre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1'? Secretário.
É lida a seguinte
Of. n• 7/94-PRSECR

Brasilia, 18 de j3n~iro de -1994.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 39, alínea a, do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a V. Er que deverei me ausentardo País no período de 20 a 27 do corrente.
Aproveito o ensejo para renovar a v._ Ex~ meus protestos
de consideração e estima.- Sen_ador Júlio Campos, Primeiro
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:_ O Expediente lido vai à pUblicação.
Sobre a mesa, ·tequ·ei"imentó que -se-rá lido Pelo Sr. -1?
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 18, de 1994
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 210 do Regimento Interno,
a transcriç~o nos Anais do Senado Federal, de matéria publicada no Jornal da Tarde, datado de 17 do corrente mês,
página4, Editorial, intitulada ''Foi Deus quem ajudou o PT?'',
conforme original anexo.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1994. -Senador Esperidião Amin.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo
com o art. 210, § 1°, do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da CorriiSsclo Diretoia:
Sobre a mesa, requerimentOs que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os s_eguintes
REQUERIMENTO N• 19, DE 1994
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1", do Regimento
Inte:rno do Senado Federal, seja considerada como licença,
minha ausência dos trabalhos desta Casa, nos dias 13 e 14
do.corrente mês, quando estive participando de "Encontro
Micro Regional do Partido Progressista Reformador" em diversos Municípios do Estado de Santa Catarina._ _
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1994. -Senador Espe·
ridião Amin.
REQUERIMENTO N' 20, DE 1994
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13., § Io, do Regimento
Interno do Senado Federal, seja considerada como licença,
minha ausência_dos trabá.lhos desta Casa, no dia 17 do corrente
:mês, quando estive participando de reunião com o Exm~ Sr.
Govemadorçlo E~tado de Santa Catárina, em Florianópolis.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1994. -Senador Esperidião Amin.
-REQUERIMENTO N' 21, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 43, inciso II, do RegimentÓ Interno
do Senado Federal, requeiro que sejam considerados como
licença os dias 3, 6, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 27, 29 e 30
- de dezembro de 1993, quando estive afastado dos trabalhos
da Casa.
Sala das Sessões_, 20 âejariefro de 1994. -Senador-Moisés
Abrão.
.. 0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigo<!>) -A votação
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum.
Foram encaniinhados à publicação Pareceres da Cernissão de Assuntos Económicos, que concluem pela apresentação
dos Projetes de Resolução n'?~ 14 a 20/94.
-As- pr:oposições ficar3o sobre ã mesa, durante três dias,
a fim de receberem emendas, nos termos do art. 89 da Resolução n'? 110, de 1993. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:_ A Presi·
dência recebeu, do Governo do Estado de Mato Grosso, Ofício n~ 8, de 1994, 118. origem, referente ao Ofício n9 S/20,
de 1994.
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
Ecomómicos, pat-a-ser ~nex~da ao processado da matéria em
referência, que continuará aguarda"ndo a complementação dos
docume~tos necess~~ios à sua instrução.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presi,
dência recebeu, do Goverrio do Estado do ~io Gl-ande do
Norte, o Ofício n' S/28, de 1994 (n' 8/94, na origem), solicitando, nos termos da Resolução n9 36, de 30 de junho de
1992, do Senado Federal, autorização para contratar operação
de crédito, para os fins que especifica. ---A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos, onde aguardará a complementação dos documentos
necessários à sua instrução.
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masculino e na sexualidade. cau~ando, progressivamente, a
partir de o~orrênci~s even~uais_, a_~qt_pQ_tênci~ definitiVa e precoce.
_S_egundo esse noticiário, "teste_s realizaçlos __ em laboraO SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
tórios concluífanl q·ue bastam quatro cigarros consumidos rtum
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
prazo de meia hora para inibir, ou tornar extremamente difícil,
Srs. Senadores, entre as funções vitais mais importantes do
qualquer tentativa de ereção nos próximos sessenta minutos ...
organismo, reflexo de boa saúde física e mental, do equilíbrio
Transcrevo aqui, Sr. Presidente, e peço a atenção de
e da harmonia entre o biológico e o emociõhal, destacam-se,
todos, para o trechoJ:la entrevista concedida pelo Dr. Paulo
principalmente no homem, os aspectos físicos relacionados
Roberto de Brito Cunha, Diretor do Departamento de Androcom a sexualidade.
logia da Socie"dade Brasileira de Sexologia, em amplo e aberto
Há muito tempo, há mais de onze ailos: venho comenesclarecimento_sobre a impotência s_exual, respondendo à pergunta: "Existe prevenção pai-a a inlpOtencia'?"
tando neste plenário sobre os inúmeros males que o tabagisnlo
A resposta do médico andrologista é a seguinte: "Qualprovoca no organismo humano, ba~_eaQ9_ em informações científicas-, resultãntes de cOmprovações em laboratórios e es~udos
quer fator que altere a capacidade de_ dilatação ou causa obsde médicos e associações médicas, acreditadas junto à comunitruçã_o dos vasos sanguíneos danifiCa as fibras rlervos_as, altera
os níveis hormonais responsáveis pelos caracteres sexuais sedade nacional e internacional desses profissionais -de saúde.
cundários e pela libido, podendo provocar disfunção erétil.
Fui um dos primeiros a denunciar o fumo como cau-sador
Qualquer medida que evite danos aos vasos sanguíneos favoda ocorrência de casos de impotência sexual, quando essa
rece ã qualidade; da atividade sexual masculina.
tese ainda era uma vaga hipótese, pois já se sabi~ que a nicotina, como vaso constritor, contribuía, júnYàirierlte com altos
Os fatore:S de risços são o tabagismo •.o álcqol,_o colesterol
níveiS de colesterol, para a obstrução dasartérias, e ~dun_ção
alto e a obesiçlade. Outros fatores são o .uso- de maconha,
erétil mas_culina é,- especificamente, resultadO de urna boa
cocaína; o uso de inibidores do apetite ou anabolizantes hor~
vascularização decorrente da circulação sanguínea.
-manais usados para aumentar a massa ·muscular, o hormônio
Quando lembrava, neste plenário, que ·o.._tabagiSmQ_ era
testosterona e antiácidos."
prejudicial à "visão" - e espero que soubessem de que "viNessa reportagem, de interesse geral, porque "esclãfece,
são" estava falando -, não estava quixotescamente prOcudidaticamente, uma grande parte das indagações que se pode
rando difamar o vício do cigarro. Minha intençãO se~pre
fazer sobre este problema, que aflora como u:tn: fantasma adorfoi a de bem informar à sociedade sobre essa praga que,
mecido na mente masculina, causando transtornos_e inquietahá séculos, como um hábito cultural absolutameÕte irracional,
ções, se afirma que: ''O universo da impotência é redu_zidísvem minando a saúde e vazando os bolsos da população,
simo, não mais do que 1,5% de todos os homens de at~ 50
sem nenhuma vantagem pessoal além da suposta ilusão de
anos", o que quer dizer, apenas três em duzeritoS, fora disto,
casos esporádicos e eventuais não são -definitivos,_ re&rldem
bem-estar, liberdade, elegânciã, inspiraÇão, ésti~ulantes de
prestígio Social. Feli:iffiente, isso começar a diluir-se na consfacilment~_ com o tratamento, hábitos s_audáy~i~, sit~:~ações
ciência das pessoas que persistem no tabagismo e já sentem
mais favOráveis -e gratificalltes e, piindpalritéôfe~evitandO-se
que, de toda auréola que o marketing do cigarro iilcutia
o uso do fumo, o excesso de álcool, gorduras e medicamentos
na população, restou-lhes apenas o vício prejudicial, já
·
não recomendados. por receitas médicas~_
confinado pela reaç-ão e rejeição dos não-fumantes
Sr. Presidente, como todos sabem, além de político, semSr. Presidente, falo hoje para dar mais uina prova~-ago.ta
pre interessado nas questões que digam respeitd"ãô bem-estar
com todas as letras, de que o cigarro causa impotência sexmil,
da população e da sociedade, pois em minha vida pública,
há mais de 43 anos, sempre me... bati -pelas causas Sociais,
o terrível fantasma que persegue a virilid_ade masculina~ que
é a prdpria essênCia~ um dos principais catat='i:etes da -persoiia- - sou médiCo, -e foi com a iri.inha sensibilidade de médico que
!idade do homem.
me engajei nesta campanha contra o tabagismo, na qual, atualA ocorrências-da disfunções eréteís oUbioq_ueios do sistemente, no mundo inteiro, a grande parte dos profissionaisma de ereção causados por fatores psicológicos e obstrutivas
de saúde vem militando. Ê como médíCo que chamo a atenção
é motivo para angústias, distúrbios e desvios de saúde física
da sociedade, dos fumantes e dos seus vizinhos, que juntos
e mental do homem, motivo de vários transtornos e sofrimenparticipam e partilham da fum~ça ~ do aroma do fumo, que
tos. A felicidade pessoal tem íntima relaÇão com a saúde
este veneno, além die -câncer, bronquite e enfiserna, antes
física e mental, onde o fator sexual tem peso relevante, pois
de matar, causa impotência e infelicidade s_exual.
é expressão resultante do conjunto de fatores vitais do orga~
Sr._ Presidente, após: fazer este pronunciamento e reconisrno.
mendar a todas as pessoas interessadas neste tema, inclusive
Sabe-se que níveis elevados de colesterol, o fumo e o
as mulheres, que leiam essa reportagem primorosa a que me
consumo exagerado do álcool interferem na performance sereferi, aproveito a oportunidade para reüfiCar e corrigir uma
afirmação cj_ue já fiz neste plenário e com ela tenho alertado
xual.
as pessoas qtie encontro fumandO, no sentídq de que o tabaO hábito de fumar e doenças que causam a arteriosclerose
danificam as artérias, -provocando ã diininuiÇão do fluxo san- gis~o faz mal à visão, mas áquela "visão" no sentido figurado.
guíneo, o que pode causar a chamada disfunção erétil.
O tabagismo é unia das causas mais concretas e imporAtualmente, os urologistas são unânimes em afirmar que
tantes da impotência-sexüal, o que, na realidade, é urna forma
o fumo, principalmente o cigarro, é, talvez, o maior inimigo
de ceiueira ou miopia Para o mundo·a sexualidade.
O tabagismo é prejudicial a ambos os sexos é -ê s<Scib
da vida sexual saudável.
O Jornal da Família, de O Globo, edição de domingo,
dos fantasmas que apavoram tanto o homem quanto a mulher.
dia 9 de janeiro de 1994, pUblica três págirtas inteiras com
Se ao homem provoca impotência e "miopia-'"', i.fffiulher~
ilustrações, entrevistas e depoimentos de médicos brasileiros
além de um háli_to abominável, a fatalidade de rugas. antecipa
famosos sobre os efeitos perniciosos do fumõ no sistema erétil
os sinais de velhice.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) à lista de oradores.

Passa-se
_
ConcedO a palavra ao nobre Seriã.dor Lourival Baptista.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Finalizando, Sr. Presidente, peço- a transcriçãQ com o
meu pronunciamentO dos seguintes artigos publicados no Jornal da Familia, de O Globo, edição de 9 de janeiro de 1994:
~·o fantasma dos homens - Isto nunca me aconteceu antes ..
e ''Viver é melhor".

DOCUMENTO .A QUE SE REFERE O SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Jornal da Fanlia
·--- .,.
--~.OGLOBO

.

~

O fantasma dos homenso

~

peJo menos uma 0111 e mda

apt113 para

mo,trar ao l*1mte

qtW tle nJo !1!'111 nadl, ou que o
seu problema nio é tio uave.
- Nio ~ dlfkil a llf'SIOa J'

""

'Isto nunca me aconreceu antes'

-~i?:. Mulloa
ramem:e -Wicados e explicados na págjna cenU'al.
~ em.cuw a ocorrência como ImPOtência
- embora tlda como quucJo. em ~.1M:: vaes, nAo é. Identiftcar os fatores e
mau pedaco. é·um ,wili-lollf.o
mais curto para escapar do probleae o mo sexual VftD llll&. ~· ter claro que quem nunca pa$$011 por isto está
01 maia~~ de enfi'eotar tal iituaçlo. E ter passado~ ela
fotolrãfadl acima ldiP"aai bplicl: ~ em l\11 repetiçio. ·:
fritfl

AS FASES DA EREÇÃO
A ereção peniana é conseqüência do relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos, do aumento do fluxo
arterial, da resistência das veias e da capacidade de delatação
dos sinusóides, que são estruturas que formam os corpos cavernosos._
-Flacidez

Caracteriza-se por um fluxo mínimo de sangue necessário
para a oxigenação e nutrição do pênis. A partir do púbis,
o pênis tem 213 do seu com~ptimento para ó exterior. O terço
interno está ligado ao osso da bacia. Em geral, o pênis do
homem brasileiro mede cerca -de 13cm ereto, que é ·considerado normal. Tamanhos maiores não significam um melhor

desempenho do ato sexual. O volume de sangue contido no
pênis é de 60ml
Enchimento

O fluXo sangüíneo aumenta nesta fase, serri OcOrrer aumento de pressão ilitrapeniana. Não são perceptíveis alterações anatómicas. Há uma vasodilatação e o diâmetro das artérias passa de O,05cni para O,lcm e a velocidade do fluxo sangüíneo aumenta de 4,5Cm/s para 30cmls
Tumescência

A pressão intracavemosa aumenta rapidamente e o fluxo
arterial começa a declinar. O pênis se expande e atinge Seu
comprimento máximo. Nessa fase ainda não há rigidez suficiente para penetração vaginal.
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Ereção Completa

A pressão intrapcniana atinge valores_ c~nrespondentes
3 90% da pressão arterial J!láXima.- cÜffi -volume contido de
sangue de 130ml etll média. Nesta fase atinge rigidez suficiente
para o ato sexual.
Rigldez

A pressão intrapeniana pode ati~_gi!'_ iciflia de 150mm7Hg
por contrações intermitentes do músculo bulbo cavernoso.
Esse fenómenO é um ato reflexo causa:cto pelo impacto sofrido
pela glande durante o ato suxual.
Existem exercícios especiais que alânentam a força de
contração desse músculo.

Janeiro de 1994

e 50 anos, quando não faz parte dos grupns de risco para
disfunção erétil tem pouca informação sobre ·a fisiologia da
ereção. Entendem pouco Qe sexualidade e afetividade. O adulto jovem geralmente é portador de disfunção conjuntural,
causada por uma separação traumatizante ou Um -insuceSSo
numa relação. Ás vezes, estes pacientes chegam tão deprimidos que mesmo profissi_onais m-ais experientes correm o
risco de indicar como únieã. solução o implante de prótese
peniana.
_,_

O Globo -

Quai é o perfil desses pacientes?
São desconfiados e procuram rer tudo
sobre o assunto. Já consultaram vários profissionais. acreditam
que o problema é de origem orgânica e que pode ser resolvido
Relaxamento Inicial
com medlca_ções o_rais. Resistem ao acompanhamentO de um
terapeuta -se~ual. Também- ~e subrp.et~m pas~i~amente _a to_dos
Após a ejaculação, ocorre uma oo~iraÇão damuSclltaiur-a
os exames para diagnóstico-e são alvos fáceis de profíSsiollais
lisa dos -corpos C"âVerriOsós e das artérias.-A ato de- ejacular
que aplicam métodos sem comprovaÇão científiCa.
não significa que tenha ocorrido o orgasmo.
O Globo -Existe prevenção para a impotência?
Relaxamento Lento
Brito Cunha - Qualquer fator que altera a capacidade
Caracteriza'-se por um lento declínio da pressão intracade dilatação ou causa obstrução dos vasos sangüíneos, danifica
vernosa. Há um aumento da saída de sangue decorrente do
as fibras nervosas, altera os níveis hormonais" responsáveis
baixo fluxo arterial.
pelos caracteres sexuais secundários e pela libido pode provocar
disfunção erétil. Qualquer medida que eVita danos aos
Relaxamento Rápido
vasos sangüíneos favorece a qualidade da atividade. sexual
Há um rápido declínio da pressão intracavernosa, com
masculina. Os fatores de risco são o tabagismo, o á_lcool.
retorno ao- fluxo sangüíneo normal. Após essa fase ocorre
colesterol alto e a obesidade. Outros fatores são o uso de
o período refratário {varia de acordo com cada indivíduo e
m;tconha e cocaína. o uso de inibidores de apetite, os anaboli~
com a faixa etária), necessário para outra ereção. Isso signific_a _ zantes hormonais usados para aumento da _in8.ssa muscular.
que nesse período não há ereção mesmo que o homem seja
o hormõnio testosterona e antiácidos.
estimulado. Nos jovens, até 30 anos, dura em média 30 minuO Globo - O que deve ser levado em conta antes de
tos la uma hora._ Nã_o existem medicam~ntos_ ou drogas para
indicar o tratamento?
__
_____ , --diminuíi o Pcrfõdo do refratárío. A capaCidade' de ereção
Brito Cunha- Devemos saber se o paciente deseja mannão diminUi corno decorrência de um grande número de relater uma vida sexual ativa e sua expectativa diarite dos métodos
ções ou masturbações.
de tratamento. O tratamento deve ser ideal para o casal.
A consulta deve ser longa o suficiente par~ __ que o médicO
O Globo
Falhar não Significa Impotência
possa identificar as causas do· problema. Em muitos cãsos-0 an.dr6logista Paulo Roberto de Brito Cunha. diretor é necessário o acompã-nhamento de um terapc:_uta -~exual.
do departamento de andrologia da Sociedade Brasileira de
O Globo- O que existe de mais moderno o~o tratamento
Sexologia, afirma que a disfunção erétil tem tratamento, mas da disfunção e ré til?
_
___ _
cadacasodeveserestudadocriteriosamente.Emmuitoscasos,
Br:_ito-cunha- A prótese peniana é a--melhor S~lução
é necessário o" acompanhamento de um ~erapeuta_ s~xual. E,
quando criteriosamente indicada e a cirurgia apresenta excena maioria das vezes, a participaÇãO da parceira é fundamental
lentes resultados estéticos. Esta operação já pode ser realizada
para o sucesso _do tratamento. Normal!ll~nte, os.pacientes -com anestesia local. sem necessidade de internação. Outramostrarn~se angustiados e ansiosOs~- buscando uma solução
boa opção é o uso de medicamento intracavetnOsti -éfu baixa imeáíãta para n problema. Por isso, sãç alvos fáceis de profis-- --~uosagem para induzir a ereção; sem risco de fibros_e, de lesão
sionais que indicam tratamentos mirãcUlosos. Na maioria do~
hepática e de príapismo, que é a ei-eçãó persistente, geral~
estados brasileiros, os portadores de disfunção erétil não têm
mente dolorosa e não necessariamente acompanhada de desecondições de tratamento acessível. porque a rede pública rara·: jo sexual. O uso da combinação das substâncias alprostadil
e phentolamina traz bons _resultados. Recentemente, o govermente oferece esse tipo de assistência.
no deixou âe fabricar a phentolamina, que a exemplo do
O Globo- O que é impotência sexual?
alprostadil, precisa ser iinportada. A bomba d_e vácuo não
tem sido bem-aceita pelei paciente brasileiro, diferentemente
Paulo Roberto de Brito Cunha- Na realidade, 0 termo
do americano. As geléias de uso local ainda não foram aprecorreto é disfunção erétil, que se caracteriZa po'r qualquer
forma de ereção que'- âe modo parcial ou total, im~d_t!_ a
vadas e necessitam de maiores estudos. Estamos aprimorando
conjunção carnal em condiç6es considerada~ ideais._ Broxar
0 tratamento fisioterápico da doença de peyronie, a partir
em algumas situações rtãô sifnifica "impoiê~C!a se~ual. ·-·· . - de estudos da Universidade de Milão, na Itália. Os resultados
O Globo - Quais são as principais queixas?
para que os_ sintomas _da dor, diminuição de placas fibróticas
Brito Cunha- Os mais idosos se queixam da dificUldade
e tortuosidade têm sido promissores.
O Globo- Como o problema é tratado na rede pública?
para obter e manter a ereção, assoC~da à ejaculação precoCe.
Geralmente, mostra~-se resignados com--O~ problema, mas
Brito Cunha -Graças à dedicação de algur:t~ profissioisso não significa que estão acomodados. E$e. paciente expõe
nais, inclusive Pl?rque exist~- poucos especialistas nessa área.
melhor suas queixas: O adulto, na faixa etária entre 40 anos
Os fármacos indutores de ereção têm que ser importado.s a
·~~ .. Í3rÍto Cunha -
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dios melhoram o estado geral do paCiente debilitado ou recuum custo relativamente alto para a média de renda dos pacienperam o indivíduo de uma depressão e angústia. permitindo
tes. A prótese nacional. considerada de boa qualidade, custa
que ele possa ter ereção ou volte a se interessar por uma
cerca de US$300 (Cr$100 mil). A maioria dos pacientes que
vida sexual ativa.
procura o serviço público não tem condições _de _comprá-la.
Outros remé_dios têm efeitos colaterais, como por exemAs empresas de medicina de grupo abertas e até mesmo_ alguplo alguns antidepressivos, que podem causar priapismo: Esta
mas de entidades fechadas não autorizam esse tipo de tratadoença só pode ser tratada com cirurgia: Já alguns anorexímento. Precisamos criar mecanismos para prestar e~se atendigenos podem facilitar e ejaculação, tornando-a precoce. Oumento.
tras drogas podem ret~rdar ou acabar com a ejacula~ão.
Mais emoção quebra mecanicismo do ato
Cérebro comailda o
Os psicanalistas-e sex-ólogos não abrem mão ·cto primado
mecanismo de ereção
da mente sobre o corpoqu·ando se trata de desempenho sexual.
A mecâniCa-- da ereção é uma complexa associação de
Os mais generosos-não dão mais de 10% para a fatia ocupada
pelos problemas físicos dentro do universo da impotência.- imp~l~-os elétricos e_ reações químícas. Tudo gerado a partir
do cér(;!~ro. De um corr~:ando involuntário que ihduz_a museu-_
E mais: creditam o recurso aos medicamentos e afrodisíacos
à confusão entre desejo e impotência.
_____
_
_ !atura lisa do pênis ao relaxamento, abrindo caminho para
-A impotência é um caso misto.__ ProbleJllaS psíquicos
uma maior·vascu.Iariz_a_ção do ~rg~~-e Ç> ~.eu conseqU:erite ·encru:. _
e físicos impedeõl" ou-difículiãrll a efeçãO. Mas o que detona
recimento. Parece compliCa'do. Mas o princípio, é simples.
o processo é--ã- mente. Está tudô lá- explica a psicanalista
O que Vale aí é a influência de um estímulo - um cheiro,
um toque, uma visão--...:_ que-aciona o sistema límbico. O
e sexóloga Sheiva Cherman.
resultado: excitação.
_
_
Para Sheiva. autora do livro Sexo versus afeto. O grande
desafio --no qual aborda diversos aspectos dos problemas
Quem complica é o homem. Preocupações, medos e mitos
sexuais masculinos - o de-sempenho do homem é afetado
dificultam e - às vezes -:- inviabitizãm a ereção. Mas nem
por pelo menos duas grandes pressões modernas: a competisó com a cabeça se cria uma situação de impotência. Os méditividade e a crise -do seu papel na cama.
cos alertam que poucos homens se dão conta das semelhanças
entre o sistema circulatório e o mecanismo de ereção. E.
que poucos homens dão conta é de que nem seittpre
no que concerne aos cUidados, o que vale para as coronárias
ejacular significa ter prazer. Cotno também, que nem todo
vale para o pên-is. Níveis elevados de colesterol, fumo e o
gozo _é seguido de ejaculação. Eles estão preocupados demais
consumo exagerado de álcool interferem na performance secom o fantasma do sucesso para perceber isso -=-analisa Sheiva
xual.
Cherman.
Segundo a sexóloga, o caminh~ das pedras para uma
Depois dos 40 anos, a própria sustentação do pênis definida pelo ângulo formado entre o pênis ereto e o abdômen
vida sexual gratificante é ·a espontaneidade. Ela alerta:
- pode ser prejudiCada por esses excessos. É verdade que
-A sexUalidade está muito mais mec_'ânícà'· _que emoa idade vai progressivam-ente se encarregandq_ g~ aumentar
cional.
esse ângulo que, na juverltude, está em torno dos 45" Em
Os Fatos e os Mitos_
1. Homens qae estão passando por períodos de estresse
idades mais avançadas, o órgão pode até estar em ereção
excessivo, situação de perda ou conflitos psicológicos podem
e, no entanto, direcionado para baixo: Uma "queda" que
ficar -impotenteS por semanas ou meses.
pode, no entanto, ser antecipada por uma vida desregrada,
_
_
2. ---uma nova relação afetiva normalmente exige uma
segundo os médico&.
Próteses_ de silicone são o último recurso
fase de adaptação e pode desencadear impotência temporárfa
Os especi'iüistas afirma-m que o ângl!-lo de __ereção não
em alguns homens.
3~
Remédios usados para tratar hipertensão e doenças
está ligado necessariamente a algum problema físico. Na vercardíacas afetam o mecanismo de ereção. Antidepressivos,
dade, passado o período mais· afoito da juventude, o ângulo
diuréticos e anticonvulsivantes podem piorar a potência sexual
se torna muitas_ vezes um tennõmetfó do real interesse sexual
do homem. Segundo Carlos Jardim, quanto inenor é o ângulo,
masculina.
maior é ~ excitação que a parceira, óü ã siti.i.ã.Ção, exerc-e.
4. Tamanho do pênis não influencia--na capacidade de
Curiosamente, a Jídelída,de dess~ __:_·m_edidor" é responsável
ereçáo. Não existe- relaçã-O -entre diffiúlsão dOPênis e a ciPicipelos protestos das mulheres q_uando _S~l!_S_ ~-ª-ridos recorrem
dade do homem ter e manter uma ereçãq' _
_ __ _
à prótese peniana, co"nsiderãdo ci último re_curso em ca$o qe
5. C"rrurgias da: -p_rOSfiia ou_ vasec(omia 'náQ causam im·- ---- __
impOfénciá.· · -- ·
·
potênclâ, diferentemente dO que muitos supõem
-Já
fiz
várias
cirurgias
dé
remoção
de prótese por pres6. Não existe um número máximo de ereções.v_olunsão das mulheres. Pelo que percebemos, elas querem ser restáriãs por noite. ·a~núiDêrO de- ei-el;ões -depende da idade e
ponsáveis por detonar o processo de ereção, ainda que de1,110das _condições de saúde e de estímulaçãq. _A média varia entre
rado ou estimula<Jo por injeção-. E ã prótese mas-cara o rial
quatro e seis.
_ . ___ ___ .. ~--- _
Exames identiflciiin origem da disfunção _ _
efefto de atração que elas exercem sobre os parcei!_Os. E isso
não há como substituir- Conta- Jardim.
Na avaliação da disfunção erétil os médicas-p6dem indicar
A influência das mulheres nestas cirurgias é tamai_lha que.
vários exames. Um deles é a cave·fnõSometria, que mostra
no Hospital Universitário AntôniO Pedro, em Niterói, Os mé.:
a capacidade de relaxamento e distensão dos corpos cavernosos, Já o exame de turgéncia peniana n:oturna fornece dados .dicas sempre pedem a presença delas quando fica claro que
importantes. Mede a freqüência, a qualidade- e a duração -a solução do problema sexual do paciente implicará na iniplandas ereções no sono _e ajuda no diagnóstico diferencial da -tação ~de uma pn~~ese.
_
disfunção erétil orgânica e psíquica.
Unica instituição médica da rede pública a oferecer um
Especialistas garantem que-·nâo há medicamentos_orais
atendimento_ semelhante no Estado do Rio, o serviço.....;.criado
e afrodisíacos para tratar a impotência sexual. Alguns reméhá um ano pelo professor Howard Kano - é completo. Os
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pacientes são_ triados por urologistas, andrologistas- e pSicólogas - com óS qUais são feitas entrevistas para detectar a
natureza de seu problema. Em seguida, são feitos exames
como a cave-rnosometria, arterial e neurófisiológicos~- -- Na parte terapêutica, o trabalho do hospital também é
surpreendente. Pelo menos para a rede pública. Quanáo o
tratamento prescrito é químico, por e-xenrplo, o serviço ensina
a aplicar as injeçóes e oferece uma cota semanal das dr_o_gas
vasoativas utilizadas. Ê. o único hospital em toda a rede pública
do Rio a fornecer esse tipo de medicamento gratuitamente.
É bem verdade que os médicos, forçados pelo elevado preço
das aplicações, estipulam urna cota pouco elástica: duas por
semana. Mas garantem que para a idade média dos pacientes
com esse tipo de problema, o racionamento não .chega a ser
espartano. O -Aíltôfii(f-Pedro ainda faz, com anestesia ~ocal,
implantes de próteses, que são doadas pela principal fábrica
do gênero do país- a Promni, também de Niterói.

Tambérit não se deVe acreditar na e'xistênd::i de alguma
relação causal que possa se·r -explicada por um espermatograma, o uso de _medicações para tratar-esgotamento ~xual
e Cirürgias para curar-ejaculação precoce e _aume1_1tar o tamanho do pênis. Querri usa o .. anel do amor" deve tomar cuidado
COJI!. o risco de gangrena. Médicos acrescentam que é perfeita:.
mente normal que um indivíduo de 65 anos tenha um período
refratário (intervalo entre uma ereção e outra) superiói a
48 horas.
Segundo especialistas, a melhor maneira de tratar pacien~
tes que se queixam de pênis pequeno e/ou fino é com terapeutas sexuais. O tamanho do pênis não tem nenhuma relação
com a virilidade e com o grau de prazer. E são raríssimos
os casos de micropénis.

A participação da parcrcia é muito -imporiãnte

Albano Franco _ Alexandre Costa _ Carlos Patroclnio _
César Dias _ Eduardo Suplicy _ Epitácio Çafeteila _ Eva .Biay _
Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata
_ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ Hugo .Napoleão _
Humberto Lucena _Hydekel Freitas _ Irapuan Costa Júnior _
Jarbas Passarinho_ João França_ João Rocha_ Jonas Pinheiro_
Josaphat Marinho _ José Edl.uudo .:Vieira _ Jónia Marise _
Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Luckllo Portella _ ~eto de
Lavor _ Marco Maciel __ Mauro Benevides _ Meira Filho _
Nelso.n Carneiro __ Nelson Wedekin _Pedro Simon_ Raimundo
Lira_ Ronan Tito_ V almir Campelo.

O urologista Márcio Sister, responsável pelo centro médico Dr. Almir Amaral, afirma que todos os homens passam
por fases de melhor ou-pi~r desempenho sexual. O fat~ de_
não consegúir ereçóes em: :algumas fases da vida não _conffrma
o diagnóstíco de ímpotência sexuãl.
-~-imPOrtante investigar Ofatof PstcológicO: Õ estresse:,
por· exemplo, pode ser responsável por uma ereção insatistória. O indivíduo nem sempre· está preparado pata estas falhas
- diz -Sister. ·~-·
•
-~
---, '-"-· ..... 1=;-=-·.,;L--:__--u.:.:...._. -··_ _._,_··.·
A maioria dos pacientes chega ao consultório queixando~se de fraqueza e falta de vontade de ter relação sexual.
Poucos admitem que estão enfrentando distúrbio de ereção.
Hoje, cada vez mais a parceria participa das conversas com
o especialista e até opina no tratamento_._
_- _ _- ----Quando a parceria partidpa, as chances de bons resultados são maiores. O tratamerito deve ser adequado ao casal.
A prótese de silicone maleável não deve ser a primeira opção,
por se tratar de uma cirurgia - acrescenta o médico.
Uma das principais qudxas -de distúrbios da ereção é

a peyrcnie, uma doença que apaieee_ em qua1_quer íaix:~cetá·ria
e se caracteriza pelo aparecimerito de fibroses (áreas endurecidas) nos corpos cavernosos, acompanhada ou não de dor
durante a ereção. O pênis apfesenta um· CurvatUra pata o
lado em que aparecem aS placas de fibroses.
Apesar de esta doença ser conhecida desde 1743, ainda
__ _
_
_
não se sabe a causa exata.
_ _
-Em cerca de 30% a 40%dos·casoS-pa-iece que a doença
regride espontaneamente sem deixar s_eqüelas. Quando a curvatura se torna ·e-xtremamente a_centuada, impedindo a penetração vagincil, é iildfcado o uso de prótese _de silicone para
corrigir a deformação- explica Sister.

--

Um problema maior que os "milagres"
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Na hora de procurar ajuda de um profissiOnal para tratar
de distúrbio da ereção é melhor desconfiar de tratamentos
~·miraculosos" que trazem benefícios imediatos. Profissionais
competentes nessa área, com raras exceções ,, _fazem parte da
Sociedade. Brasileira de Sexologia (SBS) e da Associação Brasileira para o Estudo da Impotência (Abei).No Brasil foram realizados dois congressos mundiais e
dois brasileiros nos últimos quatro anos, Foi demonstrado
que carecem de fundamentos e- de comprovação científica
o uso indiscriminado de testosterona e a realização de massa. gens prostáticas para tratar uma possfvel prostatite.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

a

·O SR. PRESIDENTE -(Concedo -pala~ra ao nobre
Senador Pedro Teixeirà. (Pausa.)
-·
No momento S. Ex~ não se encontra presente no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
(Pausa.)
No momento S. Ex~ não se encpntra presente no plenário.
A palavra está facultãda- aOs Srs-. Senadores presentes.
(Pausa..).
Sobre a mesa, requetiin~O.t9 que -será lido pdo Sr. 1'1
Seáetáriõ. .·
o

É lido o seg~inte

-

-

.

.

REQUERIMENTO N• 22, DE 1994
Senhor P~esident~:
_ __
-·Nos termos do § 29 do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com o art. 216 do RegiiT}el!_tO Interno do Senado,
requeiro que seja informado pelo Mlnistro de Estado da Educação e do Desporto, os totais de gastos realizados por aquela
Pasta com educação primáría,"Séêundáría e universitária, por
cada uma das regiões do País e por estado da fege_:ração nos
últimos cinco anos. inclusive 1~93:
Tendo em vista a facilidade de comparação, solicito_ os_
quantitativos absolutos em moeda corrente e corrigida, e em
__
__
_
termos percentuais.
Sala das Sessões_, 20-âe janeiro de 1994. -Senador Beni
Veras.
O SR, PRESIDEN.l'E (Chagas Rodrigues)- O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ]<:>
Secretário.
Ê lido o seguinte
__o_

-

_

_:_

,_

•
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo

REQUERIMENTO N• 23, DE 1994

Nos_t:rmos do a~t. 210,_do Regimento In-te_m'?_~,~~gueirÜ
a transcnçao nos Anais do Senado do artigo intitulado ''Clonagem e bioética". de autoria de Dom Lucas Moreira Neves,
Cardeal-arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, publicado
no Jornal do Brasil, de 19 de janeiro de 1994.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1994. ~senador Mal'Co
Maciel.

-com o art. 210, § 1". do Regfrriento Interno, o requerim..:=nto

será submetido à.o exame da

Co~1ssão

Diretora.

Sobre a mesa. projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21, DE 1994
Dispõe sobre as . operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municipios e de suas
autarquias,
inclusive
concessão
de
garantias, seus lintites e c·ondições de
autorização, e dá outras providências.
(Da Comissão d~ Assuntos Económicos)

O SENADO FEDERAL resolve:

CAPíTuLO!
Das operações de crédito interno e externo

Art. 1" As operações de crédito interno e externo ·realizadas pelos Estados,
Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias são subordinadas às nonnas
fixadas nesta Resolução.

§ 1" Para os efeitos desta Resolução, compreende-se como operação

de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou
empréstimos, inclusive arrendamento mercantil, e a concessão de qualquer
garantia, que representem compromissos asswnidos com credores situados no
Pais ou no exterior.
-·
·
·
§ 2" Considera-se financiamento ou empréstimo;·a emissão ou aceite

de títulos da divida pública e a celebração de contratos que fixem valores
muiUados ou financiados, ou prazos ou valores de desembolso ou amortização,
bem como seus aditamentos que elevem tais valores ou modifiquem tais prazos.

§ 3" A assunção de dividas pelos Estados, Distrito Federal e
Municipiós ecjiifpara;se-ãsoper.iÇ&s de crédito definidas neste artigo, para: efeito
de apuraç4? dos lintites tiatados nesta Resolução.
· ·
Art. 2" A celebração de operação de crédito interno ou externo, inclusive a
concessão de qualquer garantia, pelos Estados, Dis1rito Federal, Municípios e
·
suas autarquias, somente será efetuada:

I - se a entidade tomadora e a entidade garantidora estiverem
adimplentesjunto ao Programa de IntegraçãO Social I Programa deFonnaçãodo
Património do Servidor Público - PIS/PÁSEP, ao Fundo de Investimento
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Social/Contribuição Social para o Financiamento . da Seguridade
FINSOCIAUCOFINS, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ao Fwtdo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, às instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional e aos financiadores externos em operações garantidas pela
União;

II -com autorização especifica da· ótgãó legislativo do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, conforme o caso;

ill - após parecer técnico do Banco Central do Brasil, relativamente
ao cumpiirnênto do disposto- n<rs'átls. ·3, e 4' desta Resolução, no prazo de até
dez dias úteis, contados da data de entrada da solicitação;
IV- após a autorização prévia do Senado Federal, nos casos de
operações de credito externo, de elevação temporária de limites, prevista no
art. 10, e de emissão de títulos da dívida pública, prevista no art. I 5 desta
Resolução.

CAPÍTIJLO II

Dos limites das operações de crédito

Art. 3' As operações de crédito realizadas pelos Estados, pelo Distrito
Federal, pelos Municípios e por suas autarquias, em um exercício, não poderão
exceder o montante das despesas de capital fixadas na lei orçamentária anual

correspondente, ressalvadas as autorizadas mediante credites suplementares ou
especiais com fiilalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta, observado o disposto nesta Resolução.

§ 1' Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por operação de
crédito realizada em um exercício o montante de liberação contratualmente
previsto para o mesmo exercício.
§ 2' Os montantes com liberação prevista para exerciciós futiiros
serão incorporados às despesas de capital dos respectivos exercícios para efeito
de verificação do limite fixado neste artigo.

§ 3' As liberações previstas para cada um dos exercícios futuros ·
ficam limitadas a vinte por cento do montante das despesas de capttal do
exercício em curso.

Art. 4' As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e de suas autarquias, inclusive a concessão de quatSquel".
garantias, observarão os seguintes limites:

um

I - o montante global das operações realizadas em
exercício
financeiro não .poderá ultrapassar o V3lor dos dispêndios com _amorttzações, Juros
e demais encargos da divida vencida e vencível no ano, efett~ente pag~s. e a
pagar, consid~os os critérios de rolagem vigentes para a dfvtda mobthana e

para o endiVidamento externo, atualizados _monetanamente, ou vmte e sete P_~r
·
· ·
·
·

cento da Receita Líquida Real, o que for lll3!0r; ·

Janeiro de 1994

DIÁRIO DO CONGR~~SO_N.~CIONAL (Seçãp II)
II - o dispêndio anual máximo com as amortizações, juros e demais
encargos de todas as operações de crédito, já contratadas e a contratar, inclusive
o originário do parcelamento de débitos relativos às contribuiçues sociais- de que
tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal, e do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço- FGTS , acrescido, ainda, do valor devido, vencido e não
pago, não poderá exceder a Margem de Poupança Real, ou quinze por cento da
Receita Líquida Real, o que for menor.

§ I o Entende-se por Receita Líquida Real, para os efeitos desta
Resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente
anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de
operações de crédito, de alienação de bens. de transferências ou doações
recebidas com o fim especifico de atender despesas de capital e, no caso dos
Estados, as transferências aos Mwúcipios, por participações constitucionais e
legais.
§ 2' Entende-se por Margem de Poupança Real, para os efeitos desta
Resolução, o valor da Receita Liquida Real, deduzida a Despesa Corrente
Líquida, atualizada monetariamente.
§ 'o Entende-se por Despesa Corrente Lícluida, para os efeitos desta

Resolução, o- -valor das despesas realizadas nos doze meses anteriores ao mês
imediatamente anterior àquele em que se estiver apurimdo? excluídas as referentes
ao pagamento do serviço das dívidas ocorridas nos referidos doze meses e, no
caso dos Estados, as transferências aos Mwúcipios, _por participações

constitucionais -e legais.
§ 4° Os valores mensais utilizados para o cálculo da Receita Líquida
Real e da Despesa Corrente Liquida serão extraídos dos balancetes mensais dos
Estados, do Distrito Federal, dos Mwúcípios e de suas autarquias, e corrigidos,
mês a mês, pelo Índice Geral de Preços do Mercàdo - IGPM, da Fundação
Getúlio Vargas- FGV, adotando-se como base o dia primeiro de cada mês.
Art. 5° Não serão computadas, nos limites definidos no artigo
anterior, as garantias prestadas nos contratos de refinanCiamento celebrados com
o Banco do Brasil S/A, ao amparo da Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989.

§ I o Excluem-se do disposto no capnt deste artigo, os dispêndios
com as operações garantidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
d.:Zembr6 de 1989, exceto -quando o tomador
Mwúcipíos, contriitadas até.
das referidas operações de crêdito atrasar, por mais de trinta dias, o pagamento
do serviço da dívida, caso em que será o respectivo valor, com os acréscimos
correspondentes, computado para efeito da apuração do limite definido no inciso
II do art. 4°.

rs-de

§ zo Os dispêndios referentes às operações mencionadas no
parágrafo anterior não ·serão computados para efert<il:!o limite estabelecido no
inciso I do art. 4'.
Art. 6° Para efeito de cálculo do dispêndio de que trata o inciso II do artigo
4°, serão computados os valores efetivarnentci pagos e ápagar em cada exercício,
considerados os critérios-de rola'gem vigentes para a dívida mobiliária e para o
endividamento externo.
• Art. 7° A concessão de garantia pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municípios-a operações âe-crédiTo iíiíéino externo exigirá:

e
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I - o oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento
de qualquer desembolso que o Estado, o Distrito Federal ou os Mtmicipios
possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia;

II - a adimpiência do tomador para com o garantidor e as entidades
por ele controladas.
Parágrafo único. Consideram-se inadimpientes os tomadores com
dívidas vencidas por prato igUal ou superior a trinta dias e não repactuadas.
Art. 8° Os Estados, o Distrito Federal e os Mtmicipios poderão pleitear ao
Senado Federal que as garantias a serem prestadas não sejam computadas para
efeito dos limites fixados no art. 4° desta Resolução, desde que comprovem que:

I - a operação de crêdito seja destinada ao financiamento de projetes
de i.ovestimento ou à rolagem da dívida;
II - a entidade garantida possua capacidade
compromissos asswnidoS.

de

honrar os

Art. 9° Os pleitos a que se refere o artigo anterior serão encaminhados ao
Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil, devidamente
instruidos com:

I - documentação hábil ã comprovação do disposto nos arts. 7° e 8°;
II- autorização específica do órgão legislativo do Estado, do Distrito
Federal ou do Mtmicipio, conforme o caso, para a concessão da garantia não
computada nos lintites desta Resolução;

m-

comprovação da Inclusão do projeto nas Leis do Plano
Plurianual e de Diretrizes Orçamentãrias, bem como no orçamento de
investimentos das empresas sob o seu controle;
IV - parecer conclusivo do Banco Central do Brasil.
Art. I 0° Em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o
Distrito Federal e os Mtmicipios poderão pleitear ao· Senado Federal, por

intermédio do Banco Central do Brasil,
no art. 4° desta Resolução.

aelevação temporária dos lintites fixados

§ I 0 A elevação de que trata este artigo não poderã ser superior a
vinte e cinco por cento dos valores inicialmente atribuídos.
§ 2° Ressalvam-se dos limites a que se refere o parágrafo anterior os
pleitos relativos a empréstiínos e finimciamentos junto a organismos multilaterais
e a instituições estra!l.geiras oficiais de crédito e fomento, com contrapartidas
realizadas com recursos próprios do pleiteante.
Art. II. Os Iintiies fixados no art. 4° desta Resolução não se aplicam às
operaç~es

de crêdito por antecipação da receita orçamentária autorizada por lei.

§ I o O saldo devedor das operações a que se refere este -artigo não
poderá exceder a quinZe por c_ento da Il.ec_eita Liquida Estimada para o exercício
financeiro que estiver'em curso, inclusive computada a Receita Líquida Estimada

1994
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para a abertura de créditos suplementares aprovados- até a data de realização da
operação.,
§ 2° O dispêndio mensal máximo, compreendendo as amortizações,
juros e demais encargos referentes às operações âe que traia este artigo, não
poderá ultrapassar sete por cento da Receita Líquida Estimada para o exercicio
financeiro -que eStiVer -em cuiso. inclusive conlputada a Receita Líquida Estimada
para a abertura de créditos suplementares aprova:dos até 'll data da realização da
operação.

§ 3° As operações de crédito de que trata este artigo deverão ser
precedidas de manifestação do Banco Central do Brasil quanto 'ao seu
enquadramento nos limites estabelecidos no art. 3° desta Resolução e nos §§ I' e
2° deste artigo.
§ 4° Entende"se por Receita Líquida Estimada, para os efeitos desta
Resolução, ,a receita total prevista para o exercício, deduzidas as estimativas das
operações de crédito, as alienações de bens, e, "no caso dos Estados, as
transferênciàs coiistifucionrus e legais por eles efetuadas aos Municípios.
Art. 12. As operações de crédito por antecipação da receita orçamentaria
autorizada por lei deverão ser, obrigatoriamente, liquidadas em até tiinta dias
após o encerramento do exercício em que forem contratadas. excetuadas aquelas
contratadas no último ano de mandato do Chefe do Poder Executivo, que deverão
ser liquidadas até trinta dias antes do encerramento do exercício.
Parágrafo úriico. No ·ultÚÍ!o· ano de exercício do mandato do Chefe
do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município é vedada a
contratação das operações de crédito de que trata este artigo, a partit do primeiro
dia do periodo de seis meses que anteceder a data das respectivas eleições, até o
final do mandato.

CAPíTULO lii '

Da Autorização do Senado Federá!'
Art. 13. Os Estadós~obisl:rilo'Feder:il,.os MuillcÍpios e"~.;,;. 'aut~quias
encaminharão ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil, os
pedidos de autorização para a realização das operações' de credito interno, que
exijam elevação temperaria de hmites, e externo, de natureza financeira, de seu
interesse, inclusive de concessão de garantias, instniídos .com:
I , pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo;
11 , autorização do órgão legislativo do Estado, do Distr!io Federal
ou do Município, conforme o caso, para a realização da operação;

m- atestado de adimplênciajunto ao Progrliina de Integração Social
I Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, ao
Fundo de Investimento Social I Contribuição Social j:)àfa Ó Fin3nciamento da
Seguridade - FINSOClAUCOFINS, ao Instituto Naciqjial do Seguro Social ,
INSS e ao Fundo de Garantía"do Tempo de Serviço- FGTS;
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IV - análise financeira da operação acompanhada dos cronogramas

de dispêndios com as dividas interna e externa e ·com a operação a ser realizada,
bem como da demonstração da capacidade de pagamento do tomador;
V- relação de débitos vencidos e não pagos;
VI - comprovação de que o projeto está incluído nas Leis do Plano
Plurianual, das Dfretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual;

vn- demonstrativO-·'da execução

orçamentária do último exercicio,

ou, caso não disponível, do imediatamente anterior, para comprovação de:
a) cumprimento do disposto no art. 2I2 da Cmistituíção Federal e no
art. 38, parágrafo útíico, do Ato dás DisPosiÇões Constitucionais Transitórias;
b) pi..lo exercício da competência tributária
Constituição Federal;

conferida pela

VIII- parecer conclusivo do Banco Central do Brasil quanto ao

impacto monetário --e cambial, ao endividamento interno e externo, à natureza
financeira, e à demonstração da observância dos limites estabelecidos nesta
Resolução.

§ I o O Banco Central-do Brasil encaminhará o pleito, ao Seriado
Federal, no prazo máximo de- dez dias úteis, contados do recebimento· da
documentação constante dos incisos I a VII deste artigo.
§ 2° A falta de qualquer dos documentos exigidos neste artigo
impedirá a análise da operação pelo Banco Central do Brasil.

Art. I 4. Em se tratando de operaÇões de crédito interno ou externo que
envolvam aval ou garantia da União, a autorização ficará condicionada ao
recebimento, pelo Senado Federal, de mensagem do Presidente da República,
encaminhando exposição de motivos do Ministro da Fazenda, bem como os
pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro
Nacional, em confomúdade com os procedimentos ~stabelecidos por legislação
especifica que trata da matéria.

Art. 15. Os pedidos de autorização para o lançamento, oferta pública ou
colocação no mercado' de títulos da divida pública dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios deverão ser encaminhados ao Senado Federal, por
intermédio do Banco Central do Brasil, devidamente instruidos com a
documentação prevista nos incisos I a Vill do art. 13 desta Resolução, devendo o
parecer de que trata o inciso VIU conter, também, informações sobre:
I - a quantidade de titules da espécie já emitidos e o desempenho dos
mestnos junto ao meréádo secundário;
TI- o perfil do endividamento da entidade emissora após a efetivação
da emissão de títulos pretendida;
ill - a observância dos limites fixados nesta Resolução e o impacto
da operação de crédito no mercado mobiliário.
§ I 0 Os tíiUios de quC, trata este artigo deverão gnardar equivalência
com os titules federais, e seus prazos de resgate não poderão ser inferiores a seis
meses, contados da da\!' de sua emissão.
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§ Incluem-se nas disposições deste artigo os títulos a serem
emitidos para atender à liquidação dos precatórios judiciais pendentes de
pagamento,. objeto do art. 33 e seu parágrafo único do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
§ 3° Os tirulos de que trata o parágrafo anterior não se incluem nos
limites previstos no art. 4° desta Resolução.

§ 4 o A utilização de recursos obtidos por meio da colocação dos
titulas de que trata o § 2• deste artigo em outra finalidade que não a de liquidação
de precatórios judiciais pendentes de pagamento, implicará na obrigatoriedade de
a entidade errússora promover o imediato -resgate -de tais tíhllos, "sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.
§ 5° As emissões de títulos por parte dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, destinadas ao giro de títulos da espécie -erii circulação,
terão sua autorização pelo Senado Federal sujeita à demonstração de um ·esquema
de amortização.
·
§ 6° Para efeito do disposto no art. 5° da Emenda Constirucional n° ·
3, de 1993, entende-se por principal devidamente atuaiizado o valor de emissão,
devidamente corrigido pelo fator de atualização próprio da espécie de título,
devendo o Senado. Federal definir o percenrual de refinanciamento adequado às
condições próprias de cada solicitante.

Art. 16. As resoluções do-senado Federal autorizativas, para efeito desta·
Resolução, incluirão, ao menos, as seguintes infonnações:

critério

I • valor da operação e moeda em que será realizada, bem como o
.

cre·atuaiiza:Ção monetária;

II· objetivo da oj}eração·e·órg,}o executor;

m-

condições fuianceú-as
cronograma de liberação de recursos;

básicas: da

operação,

inclusive

IV • prazo para o exetcicio da autorização, que será de, no _minimo,
cento e oitenta dias e, no máximo, de quinhentos e· quarenta-dias para as
operações de dívidas fundadas externas, e de, no míniilió, noventa dias e, no
máxinio, de duzentos e setenta dias para as demais operações de crédito.

§ I o Nas operações de crédito autorizadas efu confomiídade com o
art. 10 desta Resolução, a condição de, excepcionalidade será expressamente
mencionada no ato autorizativo.
§ 2° Nas operações de crédito externo com garantia da União, a
concessão de garantia será expressamente mencionada no ato autorizativo.

Art. 17. Caso o Banco Central do Brasil constate que a documentação
recebida não é suficiente para a sua análise, solicitara 'ii' complementação dos
documentos e informações, fluindo, a partir do atendimento das exigências, riovos
prazos para seus pareceres e manifestações previstos riesta Resi>lução.-
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CAPÍTULO IV

Da Responsabilidade do Banco Central do

Bra.Sí(

Art. I 8. As operações de crédito intéino, dentro dos limites estabelecidos
no art. 4", serão autorizadas pelo Banco Cenlraldo Brasil, em processo instruído
com a documentação constante do art. I3.
Parágrafo único. O Banco Cenlral do Brasil encaminhará ao Senado
Federal os pleitos de realização de operações de crédito interno que não se
enquadrarem nos limites estabelecidos no art: 4", devidamente instruidos com a
documentação constante do art. 13, cumprido o disposto no~ an: 10 desta
Resolução.

Art. 19. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e súas autarquias~
solicitarão o pronunciamento do Banco Central do Brasil quanto ao
enquadramento das operações de crédito por antecipação da receita orçamentária
nos limites estabelecidos no art. 3" e nos §§ I • e 2" do art. I I desta Resolução.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil pronunciar-se-à quanto à
solicitação de que trata o caput, no prazo de cinco dias úteis da data de seu
recebimento.

Art. 20. Os confratos relativos ás operações de crédito de que trata esta·
Resolução deverão ser remetidos ao Banco Central do Brasil, no prazo máximo
de trinta dias após sua efetivação, para eféito de registro e controle.
Art. 21. Compete ao Banco Central do Brasil exercer, no âmbito dos
mercados financeiros e de capitais, fis<:alizaçii<) da observância das disposições
desta Resolução.
~

a

Art. 22. Os Estados, o Distrito Federal os Municípios e suas autarquias,
que tenham dividas relativas a operaçÕes de crédito ou parcelamento de débitos
relativos ás contribuições sociais de que tratam os arts. I 95 e 239 da Constimição
Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, deverão remeter,
mensalmente, ao Banco Cenlral do Brasil:
I - informações sobre o
consolidada, interna e externa;

montante

das ·•dividas

flutuante

e

II · cronogJ:amas de pagamento de amortizações, juros e demais
encargos das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas e não pagas;

m - balanceies mensais e síntese da execução orçamentária.
Ar!. 23. O Banco Central do Brasil informará, mensalmente, ao Senado
Federal:

I- a posição de endi\lidamento dos Estados, do Distrito Federal. dos
·Municípios e de suas autarquiaS;
II - as operações de crédito por antecipação da receita orçamentària:
analisadas no período, fornecend9 dados sobre:
a) entidade mutuária;
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b) entidade mutuante;
c) prazo da operação;
d) condições de contratação, tais como: valor, correção monetáríà,

taxas de juros e demais encargos;
e) garantias oferecidas pela entidade mutuária;
f) outras infonnações julgadas úteis.

CAPÍTUtOV
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 24. É pennitida a vinculação de receitas propnas geradas pelos
impostos a que se referem os arts. !55 e !56, _e dos recursos de que tratam os
arts. 157, !58 e 159, I, "a" e "b", eH, daConstttuição Federal, para a prestação
de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.
Art. 25. É vedado aos Estados, aoDistríto Federal, aos Murucipios e a suas
autarquias aSsumir compronússos_ diretamente com fornecedores, prestadores de
serviços ou empreiteiras >!e obras, mediante enússão ou aval de pronússórias,
· ·
aceite de duplicatas ou outras operações simílares.
Art. 26. O montante e o sérviço das dividas a serem refinanciadas, nos
termos da Lei n' 8.727, de 5 de novembro de 1993, serão computados nos limites
definidos nesta Resolução.
§ I' As autorizações dos órgãos legislativos dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios para a celebração dos contratos de refinanciamento de
que trata o caput deste artigo, desde que aprovadas por maioria absoluta, serão
consideradas como ampliação das despesas de capital do exercício para fins de
enquadramento nos linútes definidos no art/' desta Resolução.
'

§ 2' No exercício financefro em que forem celebrados os contratos
de refinanciamento definidos no~ caput deste artigo, não se aplicam. os limites
previstos no art. 4', I e II, desta Resolução.
§ 3' No prazo de trinta dias, após a celebração dos contratos a que
se refere o· caput deste artigo, os Estados, o Distrito FedOral e os Municípios
deverão encamin\lat cópias dos mesmos ao Senado Federal.

Art. 27. Para efeito do disposto no ait. zó 'da Lei n' 8.727, de 5 de
novembro de 1993, são fiXados os limites de nove por cento da Receita Líquida
Real, definida no§ I' do art. 4' desta Resolução, para o exercício deT994, e de
onze por cento para os exercícios subseqüeriteS~ -

-- '

§ I' Os valores resultantes da aplicação dos limites definidos no
caput deste artigo serão utiliz3dos no pagamento de amortiZáções, juros e demais
encargos da divida externa contratada até 30 de setembro de 1991, do
refinancianierifo de dívidas junto ao !'yTS, e âas dívidas resultantes de
renegociações realizadas com base na Lei n' 7.976, de 27'de dezembro de 1989,
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no art. 58 da Lei no 8.212, de 24 de julho de_ 199l,na Lei no 8.620, de 5 de
janeiro de 1993 e na Lei n° 8.727, de 5 de novembro de 1993, nesta ordem.
§ 2° A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na
fonna do parágrafo anterior e o valor equivalente ao limite definido no caput
deste artigo será utilizada no resgate da dívida mobiliária que não possa ser
objeto de rolagem segundo as normas legais vigentes.
§ 3° Os percentUais definidos nó caput e no § -1 o.deste artigo serão
aplicados sobre um duodécimo· da Receita Liquida Real.

§ 4° Para efeito de apuração do valor de cada uma das prestações
mensais de que trata o art. 2° da Lei n° 8.727, de 1993, serão deduzidos os
dispêndios com as amortizações, juros e demais encargos das dividas ali
mencionadas, efetuados no mês anterior ao do pagamento da referida prestação.
Art. 28. O disposto nesta Resolução não se aplica às atuais autarquias
financeiras.
Art. 29. A inobservância das disposições da presente Resolução sujeitará
os Estados, o Distrito Federa!, os Municípios e suas autarquiàs às ianções
pertinentes; previstàs em lei e nesta Resolução.
Art. 30. Esta Resolução entra em vigor Íla data de sua publicação.
Art. 31. Revogam-se as disposições
Resolução n° 36, de 1992.

em

contrário, especialmente a

Justificativa

O PrO.)etó de ResoiuÇão n•
, de !994, do Senado Federal aJtera o
texto da Resolução no 36 de 1992, do Senado Federal, eliminando-se, de aiguns
de seus artigos, o número excessivo de parágrafos, que passam a compor novos
artigos, sem perda do conteúdo temático da Resolução, e procedendo-se a
distribuição dos artigos em capítulos, o que contribui para aumentar a clarezà do
texto.
.
. . ..
Introduzem-se no Projeto, também, algumas alterações de caráter
substantivo, visando a adequá-lo à nova leide rolagem da divida interna dos
Estados, do Distrito Federái é dos Municípios, Lei no 8.727, de 5 de novembro de
1993, que substitui a Lei n°8.388, de 30 de dezembro de 1991, bem como a
agilizar os procedimentos de exame e aprovação dos pedidos de autorização para
a realização das operllções de crédito.
-

O ProjetõdeResolução no
, de !994 do Senado Federal, atende
ao requisito de cciJ/stitucimialidade quanto à matéria, por regular tema da
competência privativa do Senado Federal, na forma do que dispõem os incisos V
a iX do art. 52 da Constituição Federal.

.'·.--.-.-
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CÉSAR DIAS
MEIRA FILHO
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RESOLUÇÃO N2 36, DE 1992

Otspõe sobre ltmttes globais e condiaara as operações de crêdito interna
e ex~erno dos Estados. do Dtst~;~o Fe~
de~al, dos Munfciplos e suas
autarQUias,
e estabelece 11m1te~ e condições para
concessão de garantias.
;õe~

O Senado Federal resolve:

montante aas descesas .cte. cac1.ta 1 f 1xaaas no
orçamento anual. ressalvadas as autor1zadas
mea1ante crêd1tos suPlementares ou esoec1a1s
com fina11aaae crec1sa. acrovaoas celo Poaer
leg1slat1vo. por ma1or1a aosoluta. ooservaao
c dlsoosto no art. 37 do Ato aas Oisoos1çOes
constltuc1ona1s T~ans1tór1as e o crev1sto
nesta resolução.

Art. 1A Às oceraçôes de crédlto interno e
externo rea11zaoas peJos Estaco~. ceio 01str"lto. Feoer21i. celas .Mumcfc1os e cor suas
~escectlvas autarcu1as são
suooro1naaas às
normas f1xaaas nesta resolução.

Art. 3A As ooerações ce créd1to 1nteeno e
externo aos Estaaos, oo Dtstr1to Federal.
aos Mun1cicios. e de suas rescect1vas autarautas. ·cem corrio' a concessão ae aua1souer gi!!:rant, as. observarão os ·se~u 1ntes 11 mt tes:

§ 1~
~ara
os efe1tos desta resolução.
comcreende-se como oceração oe crédlto toda
e oualcuer obrigação oecorrente oe ftnanclamentos ou emprést1mos. medtante a emissào e
ace1te ae tftulos, a celebração de contra-

I - o montante g 1 oba 1 oas operaçõ_es re!l1 izadas em um exercic1o finance1ro não poaerã
ultracassar o valor oos dlsoênd10S com en-

tos. 1nc1usive. aditamentos aue preveJam a
elevação dos'valores mutuaaos ou f1nanc1ados
ou·a redução dos prazos ae amort1zação. e a
concessão de guai;auur garantias. aue recresente comc~om1ssos assum1aos em um exercício
cara pagamento no crócr1o ou em exercício
sucseaüente, com creaores s1tuaaos no Pais
ou no exterior.
§ 22

A assunção ae dfvidas pelos Estados.

D1strtto Federal e Mun1cfc1QS eaulcara-se às
operações de crêdito defin1aas neste art1go ..
cara efe1to ce acuração aos 11m1tes tratados'
nesta reso 1uc:::ilo.
~
Art. 22 As oceraçCes de créd1to realiza~
oas em um exercicio não pcaerão exceaer c

cargos e amorttzações da aiv1oa venc1da e
vencivel no ~~o. efet1vamente pagos e a pagar, conslderaOOs os critér1os de rolagem
v1gentes cara a afvtda mOb111ár1a e cara o
enalvlaamento externo. atua11zaaos monetarlamente.
ou 1 v1nte e s~te ·cor cento da recelt:a 1 iau1ca r,ee.l, o Que for ma1or:
I! -

o cfspêndÚS ãi'iual mâx1mo com as amor-

tlzações. Juros e cema1s encargos ce tocas
as· oceraçOes ae crea1to. jâ con~~ataaaS e a
contratar. 1nclus1ve, o orlglnãrlo ae Parcelamento oe débitos relativos às contrlbUl-

çõeS soc1a1S éJ@ aue tratam os arts.
195 e
239 oa c.pnst-1 tu 1~~·:'&t ao Funoo ae Garant ,·a
por Temoo de Serv,~··l~:STS), acrescldo, alnaa, do va 1or ~ev too.. venc 1do e não cBoo, não
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exceoer a margem de pouoan~a ~eal e a
autnze cor cento ca rece1ta lioulda real

§ 9~_ Quando
o tomaoor- das ooerações de
créd1tO a oue se retere o§ 6~ atrasar. por
mats ae trtnta atas. o.cagamento ao serv1ço
oa divtoa.- Çxcl_Uio~ n-os te"rmos do oar-ãgrafo
anter1or. será o resoect1vo valor. com os
acresc1mos corresconcentes. comoutado cara
ete1 to ca aouração _ao _1_qn1 te oef 1n1oo ·no"-, nC1SO I~ oeste e:rt.1g0.

cooe~a

§ 1~
Entenoe-se cor recetta liqutca real,
cara os ete1tos cesta resolução.
a
r_ecetta
real1zaaa nos doze meses antertores ao mês
1med1atamente antertor em que se esttver apuranao. excluídas as recettas crovententes
de ooerações ae crêotto, oe altenação ae
bens. ae transferénc1as ou coações rece010as
com o ftm esoeciftco oe atenoer oesoesas oe
caottal e. no caso dos Estacas·. oas trans-terênclaS aos Muntciptos. por oarttctoac;ões
constttuc1onat~ e
legats.

o"s E"Stactos. -o"_0_1s.tr,to_ Federal e os
ooaerão oleltear ao Senaoo
FeoeraJ oue as-9arant1a5 a serem crestadas não
se J arn comoutacas. c_ara. e.fe, .to , aos
1 1 mt :tes
•1xaa·os neste ar-r~_g_o, oesae oue comcrovel'l'l
aue:
§

§ 2~
Entenoe-se cor rTiafoljE!nf ae·---pouoança
real, cara os efettos cesta resolução. ovalor da recetta lioutoa real aeouztdas as
oescesas correntes licutdas,
atualtzaoas
monetartamente.

'etifencíe--se Por oescesãS correntes·
1 i au 1aas as -rea 1 1 za-aas nos coze meses ·anter, ores ao mês 1 mea1 a'taTnen"te an"ter 1 or-em ou e
se esttver aouranco. excluioas as referentes
aos oagamentos de enca·.-gos oas o1v10as otorr 1oas nos reter l"Oos ao i e mseses e.
no caso
aos Estacas. as transterênctas aos Muntciotos por oarttctpações const1tuc1ona,~ e_
1 ega1 s:

_a) a __ ooeração ae c~e'Q.1to SeJa. o.e_st.tnaaa a
f1nanctar cr·o)etos ae 1n-..:esttmento, o~ ,_à r-o_lagem oa olvtoa:

b I o
nonrar

§ JA

§ s~ Não
serão comoutaoos. no limtte defintdo no lMClSO II oo c~ut oBste artlgo.
os 01scend1os com as oceraçõeS garant1oas

celas Estados. celo Oistrrto Feae~al e celos
Munlcic1os. --contratadas até 15 de oezemt:J~o
ce 1989.
§ 7~
Não
serào comoutaoas.
nos 1, m1 tes
oeflntdos nos tnctsos I e I! oo caput oeste
a~tlgo.
as garant1as crestadas nos contratos
oe ref1nanc1amentos celecraaos Com o Banco
co Bras11 S/A, ao amcaro oa Le1 nA 7.976. ae
27 de aezemcro oe 1989.

§ B"'" os _o ,-_sbênd_t os
referentes _às coe_ r~_.:_
ções mencl onaoas no § e .i --niiÕ- s-eráo comcutaoos cara efetto ao 11m1te est~abelec1do no
1Mc1so I deste art1go,

~nt~

~a~a':":

H:to .. oossua caoacH~aae oe

p~_ C~9~0~tS~2S

assum1oos.

§ 11 ·_-_b~soi!olooS a aue se refer"e c
carãgrato antertor serão en6am1nnaaos ao Senaco Feoerãl. aev1aamerite tnstruioos com:.

a) documentação náCtl à comor-ovacão aa ca_oactaaoe oe cagamento aa enttdaoe ~ar-an
ttoa:

§ 411.
Para e te 1 to oe cá 1 cu tO do a ,-soena t'o
de oue trata o 1nc1so II deste art1go. serão
comoutaaos os valores efettvamente oagos e a
cagar· em caca exercíctc. constoeraaos os
cr1têr1os oe rolagem vtgentes cara a olvtoa
mo0111ãr1a e cara o end1v10amento externo

§ SA os valores mensats utt 1 1Zaoos cara o
cálculo ca rece1ta licutaa real e oas aesce~
ses correntes liQutaas serão ext~aiaas dos
oalancetes mensa1s aos Estacas. ao D1str1to
~eaeral,
aos M.un.1cic1os e oe suas autar-cu1-·
as. e corrtgtaos mês a mês. cela Ína1ce Nactonal ae ~reços ao Consumtdor (INPCl. oa
Funaação I nst t tu to Bras 1 1 ttl r o de Geograf 1 a. e
EstatfsttCa (FIBGE) ou. na sua'falta. ceio_
!na1ce Ger~l ae Preços (IGPl. no concetto ae
Olscontel 1 1aaoe tnterno. ca Funoação Getúl16
vargas ( FGV) • acotanoo-se como ·.case o d1 a
crtme1ro ce caca mes.

10

~un,ciolOS

aue auto~!zou a concessão dã garanco'mcil..it"aaa·
n"os
1-,m,tes· · Oesta
não
resolução:
'bl

t"la

c) comorovação _oa
, nc 1usão "o"o· c·ro-J eTtõ no
orçal'nen-ro oe 1 nveSt 1 ment·os· -aa·s erncir·e·sas soo
o -seu controle. cem como. na Le1" do Pleno
o1ur1anual e na Lel ae 01retr1ze-s ·a-r-camen:ârtas.

·!r ·12.,. A concessão_ ce garantra aos Estaaos, co DlStrttõ -Féaeris-1 e aos Mun1c-~o·1os a
ooerações
oe crêdi to 1 h terno e externo
oeoenceri!!:
a) ao
oferecvliento oe contragarantl as su1c, entes cara o oagament-o Oe cuã 1 ou e r cesemoolso cue o Estaco. o Otstr-ltO Feoeral e
os Muntc::ic1os o_ossam v1r a fazer se cnamaco~
a nonrar a garant1a;

f

b) de cue o tomaaor não es'teJa ,-na:a,molente com o ente garantlaor ou com ãs ent1cac8s
por e!~- control~aas.

Constoera-se em _1nad1molênc1a os
§ 13.
tomacores c_o_m_o;vtaas venctcas ce:m ç:~r~zo
!;!UBÍ
·au·-~s-uOt!r,Or,_ã
tr1rÍtà-· 01aS e não
recactuaaas ..
celeoração oe ocerac;âo ae crév.e. a concessão de ou a 1 ouer gZ~
rant,a. oelos ~staoos. celo Otstrrto Feceral. oelos Mun1cic1os ou cor suas autarcutas. somente serâ efetuaaa:

Art. 4~ A
d 1 to·- 1 nc l us t

- se a en'tlOaoe tomadora e/ou a eMt1oade
garanttaora comcrovarem estar ao1molentes
Junto ao_P,s/Pasec. Ftnsoctal, Instn:uto Na-
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c1onal ce Seguro Soc1a1

( INSSl

e

~unao

oe

II - acós a man1festac;ão prév1a ao Banco
Central ao Sras11. ~elattvamente ao cumcrlmento do dTsoosto no arts, 2A e JA cesta re-

solução. no orazo oe

até

oez

01as

Utets,

contaoo a cartTr oa cata oe entraoa ca sollc_, t_ac;:ão:

:II - com
coe r-ação:

autor1zac;:ão

:v- aoós

a

legtslatTva cara a

autorTza~ão

crãv1a do Senado

Feoera 1.

Ar"t. s~

São

con01 ções

, no1 soenslive1 s

autorTzação cara a realtzac;:ão oas

a

ocerac;:ões

ce crêotto e-ãa amei tacão ce ITmttes oe oue
trata esta resolução. cesce oue seJa:
r - atestaoo
o cumortmento ao OTsoosto no
art. 212 O.!l ·constttutção e
no art.
38,
carãgrafo úniCo co Ato oas DtscosT~ões Cons-tttuctona~s

trans.;tórtas:

comcrovaco o oleno exerc'ic1o ca comcetencta trtou~arta aue lne
confere
a
II -

Constttutção.
As ocera~ões oe cr~dtto tnterno e
externo ae natureza f•nancetra ce Tnteresse
aos Estacas. do Otst~tlO Feceral, aos Muntcictos e cas rescec-ttvas autarautas. oem como, a concessio ae garanttas cor oarte cacuelas enttoaaes oecencem ce orêvta e excresse autortzação ao Senaoo Feoeral. exce~uacas
as crev1stas no art.
s~
cesta
'Art.

6~

resolu~ão.

§ 1 4 Os oedtcos oe autortzação cara a realTzacão cas ocerações a cue se refere este
af"'t, go serão encamt nnacos ao sena ao Feoera "i
tnstruioos com:

a) cea1eo
Execut1 vo;

ao

rescect1vo

b) autor1zação

Chefe

1egtslat1va

do Poder
cara

a

oceração:
I
c) atestado

de

adimolencta

anotvloamen~o

ln~e~no

etou exlerno, a

239

natu-

ftnancetra, oemonstração oa ocservãncta
aos ltmttes estacelectoos nesta resolução.
~eza

Temoo oe s·ervlC';O (FGTS):

Garantia cor
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ao
P1s/Paseo, ~1nsocta1, Instituto Nac1onal de
Seguro Soc1al (!NSS) e Funco oe Garantta cor
Temco ae Se~v1~0 (FGTS);
JUnto

d) anã! tse
ttnance1ra da oceracão acomca-·
nnaca aos cronogramas ce otscênctos com a
oiv1ca
tnterna e externa e com a ocera~ão a
ser:-. reo!l11zaca. bem como. ca cemonstr-ação ae
cacacTcace de pagamento co tomaaor:

e) oec1tos vencidos e não pagos:

§ 2g
Em se tratanco oe ooerações de credtto .1nte~no ou externo oue envolvam aval ou
garantta da un1ão. a autortzacão f1carâ condtClOnaaa ao recectmanto. oelo Senaco
~e
cera! ,'de mensagem do Prestcente ca RecUbltca. encamtnhando excostção oe motTvos oo Mtntstro ca Economta, Fazenda e PlaneJamento,
bem como, os pareceres oa P~ocuraoor1~-Geral
-oa Fazenoa Nactonal e do Decartamento ao Tesouro Nac1onal, em conformtcace aos croceatmentos estãcetecTdos cor legtslação esceci~tca cue trata aa materta.

Art. 71:. Os titules da divt.da cUb_lt_ca d·o-s
Estacas. do 01strtto -Fc!(iiÍra_l __e --aos Muntclptos somente coaerão ser lançaaos. oferectdos puoltcamente ou ter Tntctada a sua colocaçii:o
no mercaao.
c_om rend 1 mentes créf', xaoos ou cõs-f 1 xaaos. aeoot s de or_ê_v_, a auto~ ,-zac;:ão do Se naco- "F-eaera i-.

~§ 11:. -~Os cedldOS i:::Ú1, esol!cte oeverão s~r
encamt nni!lcos ao senaáO ~eaera "1 COm , (,formações soore:

al a auanttdaae de títulos aa escécle Jâ
emttTdOS e cerformance dos mesmos Junto ao
marcaco secuncârto;
b) o.
cerfi.l do endJvtcamento. oa. en:ttOade
em1 ssora acós a efet.1 yaçào aa em1 ssão. ce t __;-

tulos cretenctaa;
c} a observilncta dos ltmttes ftxados nesta
reso 1uçáo e 1moacto o a ocerac;:ão _ ce c_ri!!CT to
no mer"Ci!ICO _mob111ârto em carecer dO Banco

Centra 1 do Bras t

1 •

§_ 2 .a. Os
ti tu 1 os oe aue trata este ar-'t-lgo
deverãO guardar ecutvalêncta com os titules
federats,
e seus rescecttvos- cr-azos· ce resgate não oocerão ser- 1nfer1ores a sets me""

ses. contados .·aa da ta aa em1 ssão o os
dos titules.

~efer,

_

§ 3~:.
Incluem ... se nas d1scost~6es oeste art1go ?S títulos a serem emttldOS pare atenoer a ltoutcação aos crecatórtos JUd1ctats
oendeittes oe cagamento.. _ .OCJeto do art. 33 e
seu oarâgrat..o únt co d.o. Ato das o 1se os, çc3es
Const t tuc 1ona.t -S- Trans 1 tór tas.
§ 4.11.

os_ titules de aue trata o carâg~afo

anter1o~ nao se 1nc1uem nos ltmttes
tos no a~t. 3~ desta resolu~ão.

.o~evts

4

§ 5
As emtssões de títulos cor carte aos
,Sstaaos, eo Dtstrtto Federal e .oos
Mun 1cí-

f) comcrovaçio de cue o proJeto está 1ncluico nas Lets ao Or~amento Anual, ao Plano
Plur1anua1 e das D1retrtzes Or~amentártas;

.c,os. dest1n.aoas .ao gtro de titules aa escec 1e em c 1r cu 1ação. t_erilo sua autor, zac;:ão
celo Senaao Feoer.al suJetta à aemonstração
de um esauem.a oe amort1zaçio.

g) parecer conclusivo exaraao no prazo
mãx1mo de dez-dtas ceio Banco central do
Brasil auanto ao tmcacto monetãrto. cambtal,

Art .. e~ Eri- caso excecctonal. aevtoamente
Justfflcaao. -_os Estacas. o Olstr,to F-ederei
e os Mun,ci~tos coce~ão plettear a eleva~ão

~40
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t@mco~á~ta oos ltmttes f1xaaos
oeste l"'esolução.

~o

ar~.

3~

§ ,.~
A elevaçdo ce QUe trata este art1go
não oocer~ se~ suoertor a vtnte e ctnco por
cento oos valores tntctalmente atl"'tOuicos.
conforme e~taoele~e o ar~. 3Q cesta resolu-

ção.
§ 2Q
Ressalvam-se dos 11mttes a cue se
retere o oarãgrafo anter1or os olettos relat1vos a emorêst1mos e t1nanctamentos JUnto a
organ;smo mult11aterats e a 1nstttu1ções es·
tr·anQelr-as · 'àticuats de 'crêdtto- ---tOm-en-to.
com contraoarttdas realtzacas com recursos

J aveíro dç ) 994

:=e·ta t:u:ai C~"evts:~ para o exerc;c1o menos
<:!: s es 't 1 mi!! t, v as o~s ooer'acàes ae crêc, to,
as
a·~ena:::Oes ae oe~s. e no caso ce Estacas. as
~ --ans "'e~enc, as
-CC.'"ls_o tu c, on!ll s
por
eles
e•e-:yacas
§ ~·
As ooeracóes ce aue t~ata este artl-;::::-- oeve-~:::- -~e .... o:::r.1gator1atnente. 1 tQutcacas
e!'T" a-:.e :~~'n:a ::·as aoos o encerramento oe
exe"'c·-:::···c· em cue ~-::-~em contrataaas. excetuac~s
~cuelas
ccntrataoas no Ultlmo ano ce
ma.,ca'l:'o- oo· Cnefe- at,. P;:,cer E:íc:ec:utlVc. QUe..cever""ã:o· ser1 1 ou 1 cacas no Ol"'ócr' o· exerc i,c.1 o.
~·~oo os aua1s t•car~
a enttcace tomadora
c~o1c1oa
oe ccnt~a~ar oualauer ooeração ce

pró~:!~~ ~o P!~,~~a~~e~~

creo~tc

§~-3a' ós-'6e0idos
aa esoec,. deverão ser
encamtnnaCOs ao Senaao· Féderal. :nStru;aos

1\:o Ul::tmo--ano-ce exe~cicto ao manaa-cc Cne+e cc Pocer Executtvo MuntclCal,
Estaaual e co 01st1"'1to Federal. é veaaaa a
cor.t ra•acã.o o e ocerac;:õeS ·.ce ·ç.~~al 1:9 · Ce ·aue.
~r-ata
es~e a~•,gc,
c cart!r ao c~1metro dta
CC oe~iooo ce SelS
meses aue anteCàá8r a
C<'!ta oa resoe<:ttvas ~le1c;:ões,.

CQm:
a) lei
autortzatlva
oretenalda:

cara

a

ooeraçio

bl' caracteristtcas.
da ooeração: o r azo~·
taxa
ae · J Ur'ds.
encargos.
cronograma
ftnancetros:

C) tMfOrmações socre a sttuação ftnancetra
do reauerente;
dl man1festac;ão · aetatnaaa e OOJet_lva_ OP,
Banto Cent~a1 doTe~astt. ·auanto ao tmpacto
da 'ocerac;:io' cletteaaa em·relaçio. à pol.(ttcá"
mone~ár1a·e· ftsca1 desenvolv1aa
cela Poaer
Executtyo·. à éc~~~ da.~~lt,cttaçic:'.
- .. ',
Art-: ga os · 11m;tes 'fixados ·-'no art. 3.a
desta resotuç80·nao se ac11cam â$ oceraç5es
ce
creat tQ
oo~
anteê-1oaç:â-õ- da r-ecet ta
orç:ementâr1a auto~1zaca·por let
§ 1a o sal~?. ceveao; aas ocerac;ões a aue
se re'fer'e es'te_al"'ttgo n.&o coae~á exceaer
qu1n%e oor' cento 'ca reCett• tiaUtca es~1maaa
par-:a. o exe,..ciClO· f-tnance'loro aue. esttver em
curso. 1 nC:lustve. ·.comcutaca a rece1t21 1 iaut-·
aa est1maaa-oara a aoertura oe cr.êdt'tos su~iementares
acrovaoos. ate a Oa~4 ce realtza:;ãc ca ooe.ração.

a·

§ :~
o otscenoto me~Sat. Comoreencenao
., .._~rc'tcai e "acessórtos. não coderâ ultraoaa·... ·
sar sete cor cento ca recet'ta liautoa est1-

maoa oara _o exerc_fcto ftnanceH"o aua "es't'tver
e'l":. cur-.so. tnclus1ve. comcutaca' a recetta 1 fo~loa es~1maca oa~~ a· ~certura
Oe c~êaltos
suciementa~es.
ào~ovacos ate a cate aa ~ea. :ação oa ooef"'acáo ..
§ 2"'
As ooerações oe cr-ec1 to .r::s.e aue trata
este a~~1gc estão con~,c,onaoas aos l1mttes
estaoeiec1oos nesta resolução e aeverão ser
o .. ececn cas ca mant "estação ao ean'co Cent~al
ac 8ras1 i.
auanto ao seu encuaa'ramento nos
1
:
... ltes
estace·lecloos nos§§ 1.;._e . . t.:-- oeste
a-:~~o.

§ 4'~aoa.

.Er.tence-se o:~-- recet ta 1~iau1 oa estloara os e~eltos cesta resolÚção. a re-

ca

e~cec1e

§e~>:

~c

:·

§ ~'

Nc o,..azo oe ate ctnco dlas ütets a
c-::--.-:.al" co ~"ecec1me,tc ca sol. tc-ltação. o Ban=c_ce~:rai ~= a~as•l o~on~ncla~~se-~ soore a
cce~aç~c
c"'ete~~·oa.
~elat~vamen~e
âoS
§ e~ ·c· ·sari=c 'Cé,...~~-âr d~ Sras11 !nformarâ.
sernane 1ritért te. â6 'Sf!ri~oc F e'der't:'J . a:s ooeraç5eS Ca_ eSoec!e a~a= 1SacaS 'rici per toco. fornecenao aáoos·sobf"'e.

bl

e.,t 1 oaae mutuá .. ~a:
'
e""~ 1 cace mu-:ua~-::e:

Cl

O"'azc a a ·coe .. a cão:

ai

~

1

dJ co~c·cõe!
oe co!"ttrataçâQ, .~al.S ,COI!lo:
va··o".
ec;:éc ~c.,·e--::arta. tax~s .Qe Jl.lrQs. ,e

==--..

oema1s encargos:
et

ça!"'arotla~

--

cfe!""eClcas

oe·la

ent1caae

mutva~ta:

Art. 10~ .os Estacas. c Otst,.,to Feaeral
.os Mun;e;cios e suas rescect1vas auta~au1as
oeverBo remeter ao eanco Central ao Brastl
1nformaçées mensa1s soc~e a pos1çio ae seus
end1v1aamentos, tnatcanao ca~a o conJUM'tO ae

operação:

I - o
montante aas d;v,das
consolldaaa tnterna e eKterna:

f

1utuante e

cronogramas oe oagamen'to ce amortlZae encargos oas refertoas aivtdas.
tnclUSlve. aQuelas venctdas e não pagas~
li -

~Oes

III -balancete! mensats e sintese ca execução orç~men't8r1a:
IV- ltmites e conatçóes acltcãve1s, valores autor1zaaos e valores Jâ comorome'ttaos.

.,~.-,.,

--

--

o
88nco Central ao Sratnformacões mensats ao Senaao
11 socre a oostc;:ão oe enotvtaamento aos
E.t
:s. ao Otstrtto FeOer-al, aos Muntctotos
e oe suas resoecttvas autaroutas.

;grafc úntco.
est~ra

Art. 11
~ veoaoc aos Estacas. ao Dtst~·
Fi!Oera
aos Muntciotos e as suas autaroutes ~ssumtr comoromtssos ctretamente co~
fof"'neceoores. ores ta cores oe ser v 1c;:: os ou e,.-_
orettetras oe ocf"'as. meotante emtssào o~
aval oe cromtssortas. acette oe cucl tcatas
ou outras ooerações stmtlares.
":o
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1

At"'t. 12.
As resoluções ao Senaao FeoeraJ
autortzattvas. cara efetto desta resolução.
inclutrão, ao menos. as segutntes tnfo,..mac;::ões:

I - Valor ca ocerac;::ão e moeoa em oue sera
realtzaaa. cem como. o crttérto oe atualtza ..
ç:io monatiu·'.t a;

-

--

241

Ar t. _. 5. _#>. 1nobservânc 1a oas ::; 1se os 1 ções
ca oresente resolução suJeltaf"'á os- ~stacos.
o- Otstrtto F~ceral; os Muntcíotos e suas
resoecttva autarau1as ãs san~ões oerttnen-.
tes. cacenoo ao Banco Centf"'al ao Sras1 1 exercer a comoetente flscaltzacão~ ~c ãmotto.
oos mercacos flnancetros e ce cacttats. nas
formas orev1stas na let
Art ~6
O montante e os servtcos cas civtoas ~ serem reftnanctac~s. nos t~~mos aa
Let ,. .. B. 388. oe JO ae cezemoro ce 1.991. se~ão comcutaaos nos llmttes
aeftntqos nesta
resolução.
§ 1t -~~ e~e,..clcto ftnancetro em oue forem
c e I ecracos os contratos oe ref 1 nane, ~men_to,
aeflntoos no caPUt oeste art190. ~ão se aclicam os I 1m1tes c~ev1stos nos arts.
2"e
3 "-. I e I r aes ta r esc I ução.

crazo oe t~tnta atas. acOs a c~
aos contratos a oue se ~~~ere
o caput oeste arttgo.
os Estaaos. C:strtto
Feaerei e Muntciotos aêVerão éncamtnn.!r cO- ·
otas aos mesmos ao SenaOo Feoerãl§ 2"-

No

leoraç~o

· I I - oo]ettvo

ca

ter;

I r"l -

ooeração

-~

_6_r-gão execu-

con·a-, cOes

cerac;:~o;

IV - orazo cara o exercic1o aa auto~tza
ção. aue se~a ae no mintmo cento. e. o~tenta
atas· e no mãxtmo ae au1nhentcs e auaren_tz.
dtas oara as o::~erac-6és ce · o i vt aas ~unoaoas.
externas. é àe no mrn,cmo noventa atas e no
mãxtmo ce cuzentos e setenta ates_ cara as
aemats ooerações oe crectto.
§ ~~
Nas o08ra~ões ce créd1to autortzacas
em contormtcaae com o art. a~ desta resolução. a con01ção ce excacctonaltoace se~a ex·
c~essamente

menctonaca no ato
=~

autortzatlVC.

~"'escalac.

~--

§ . 2' .Nas ooe"a~Oes oe creo, to ex te"nc c o"'
gar!ntta ca untão. a concessão ae garantt~
será
excressamente
menctonaoa
r.c
atd·- ·----,-- --- autortzattvc.
~~

Ar~
13.
os.ceatcos oe auto,..tzacão ae aue
trata esta resolucão s_e~~o .etlcamtrmacos _Qelc
r-escecttvo Chéffi ao· Pocer Exec~ttVO-c•-eta
mente ao Senaco Feceral e ca~ão entraca em
seu Protocolo ~eQtSlattvo.

Parágrafo únfCo. Caso - o __BcancCJ Centrai aO
Brastl constate aue a oocumentação não ê suf1ctente para a sua análtse. soltcttarâ ao
Senado Feoeral. tmed1atamente e ae uma sõ
vez. a comclamentação ocs documentos e tnformaçóes. flutndo. a cart1r oo atena1mento
aas extgênctas. novo crazo ae até cez o1as
cara
s~us
careceres
crevtstos
nesta
resolução.

Art. 1~. os contratos relattvos as ooeraoe créctto, ce cue trata esta resolu~
ção. oeverilo ser remet tcos ao Banco Centra 1
ao erastl, no crazo máxtmo oe tr·,nta dtas
acôs sua efettvaçio. cara efettc ce regtstro
e controle.
~ões

A~~- -,7,
os Estadós. o Otstrtto Federal e
os Muntcictos oue. a cart:r aa cata aa asstnature aos contratos ae rettnanctamento a
aue se retere a Le 1 r.~ e_, 388. oe 30 _ce , oezemcrc oe 1991 ·. e até .. 31 oe cezemcrO oe
199S_. emttJr-eor. -:i<:ulos. ca
cívt03 .. c;Jottca
rr.oc-1 ·~ar ta.-- e:w:ceto aoue]es.oesttnacos .ao .,eteno_·r~·H:t~._to ocs_or--ecat_C:r-\QS JUQ_tc:tats crevts~os
~o a~t. 33 ao Ato cas 0Jscostcões Cons7t~uctonatS Transttó~tes. ter-ã~ tcco o salcc
a cue se refere o art. ·~ aa refertca l e : .
tmeclatamente co:-tslceraco venctoc.
o.o_aenao
te~
executaaas as gar~ntlaS aue 1~e oão

Art. 18. Para efetotp. c.o dtspo~to, no art"
ca t.'e1 n-'- 8.388. pe_ 30. ce. ae;emcro .oe.
~-19~,1,. ê f 1 ~800 C \ ~ mt te oe Or"Ze cq~ Cél"'tC C!l.'
recetta liautoa reai. ~e_f,-M:oe n:: ·§···• -'""
art. 3-,;. cesta resc:ucão. ·::a~a--cs c~·me·rc~
coze meses ca a:sslnc:"tu:-~ cc _ -:;--;;:-.«;~at::: oe
ref 1nenc 1ame'ntc.
2.a

Paragrafo unte~. Aoos c oer·c~~ ~ c~e se
r-efere este ar"':•Qo, c :''Tl'te s.e~a.oe ::J!nz~
por cent·o o~ réC:E!l ta : :::ul_'?a rea:

Art:. 19
se ao! tca

.0

C~soos~6-

"'~S-:.a.

~s a:u~1s a~tá~ou·~~

.._~5-~iucâ-::: rª=
:·-ance·~a~

Ar":. :!0.
os =:.staccS.- c ::!·s-~------:-=' =ece;..::·--~
os MuntclOlOS são au:c .. :~~~~~ ~ ~~,-·títulos pUoltccs esoec•a1;~;;~ ;~~~=:~--~:~:
t:as. conctc;:ões.~ -=tr,-a' 1oaoe~ e r:-:c""''":.E!.I'1"':E!~
O:!clustvamente =~evls~es n~ a .. t ~~ ~a -~· -·
a. 388. oe 30 ce. cezem::~o o-e 1 3.~·

§,o:.
A e~tssã~ ccs -:-~-:.-.-Lo-s c:...~·,=~s e.soectats.
ca .. acte .. ·=~ccs
-~
·~--a
ao caput oeste c'"t,~:: .. .:::O'oe·.;..a··se-- ~eq·z. :a~'~'_t;lém ern____montanu!s su~ '=--el"'tes e
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LEG.FEDERAL
(")LEI N. 8,727- DE 5 DE NOVEMBRO DE 1993.
Estabelece diretrizcs para a consolidação e o reescalonamento
_--p~Ja !J_?iii-;»_, de _dí_~id_as internas da !i administrações di reta •
e 1nd~reta dos Estados, do Distrito Federal e dos
Mul'\icípios, e dá outras providências

O Presidente da ReJ>ública.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancion-o a seguinte Lei:
Art. IR Serão refinanciados pela União, nos termos desta Lei, os saldos de~
·vedares existentes em 30 de junho d,e" 1993._ inclu~iive as parcelas vencidas, obser~ _
· Vado o disposto no artigo ?V, de to.das as operações de crédito interno contratadã.s
até 30 de setembro de 1991, junto a órgãos e entidades controlados direta ou indi·
i-etamente pela Unibo, de resp-onsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem cõm.:> de suas autarquias, fundações públicas c empresas das quais
detenham direta ou i ndiretamente o controle_ acionário~ ainda que tenham sido pos~
teriormente repactu.tdas.
·
.ll2 _/i critério dos devedores, poderá ser incorporado aos saldos a serem re·
'financiados o montante da dívida existente em 30 de junho de 1993, inClusive as par·
- c_elas vencidas, observado o disposto no artigo 72, d~ responsabilidade das entida·
dês de que trata o ..capuf' deste artigo, dec_orrente de obrigações financeiras garan·
- : tfdas -pela União jurito a_ bancos comerciais estrangeiros, substituídas por títulos em i·.
tidos pela República Federativa do Brasil em conformidade com o acordo denomi·
nado "Brazil Investment Dond Exchange Agrecment- B!Ds", firmado em 22 de se·
tembro de 1988.
§ 20 O refinariCiainento de que trata este artigo não abrangerá as seguintes
dívidas:
a) renegociadas com base na Lei n. 7.976"l, de. 27 de dezembro de 1989, no ar·
tigo 58 da Lei n. 8.212<2l, de 24 de julho de 1991 e ria Lei n. 8.620<3 l, de 5 de janei·
rode 1993;
b) junto ao Fundo de Garantia do 'Thmpo de Serviço- FGTS, relativas a con·
tribuições compursórias;
- -- -- -c) oriundas ~e repasses ou de rermanciamentos _eretu_aâos a_o setor privado, ou
ao setor públic-o ··e-contratados junto a instituição financeira privada;
d) decorrentes de crédito imobiliário não des"tinado ao financiamento de·ha·
bitações populares;
• (•J .Sota da Redaçio; Publicada de acordo c-otn 'retiricnçio reita no "Diário Oficial" de 17 de novembro
de 1993.
... -- _
·
~
-Cl) Leg. Fed., 1989, PIÍ:J- 1.087; (2) J99l, prig. 433; (3) 1993, piÍBs. 8. sr5_-e 644~ ~-
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e) financiéi.rnentõs com·reCUrsos_ do FundÕ d-e Garantia do 'Thmpo de Serviç-oFGTS, sah;o-se· destinados à conStrução de habitações poJ)ulflreS ·é: a obras de: -saneamento e de desenvolvimento urbano;
f) originadas de contratos de capital de giro, forneCimento, vendas, prestação
de serviços ou outras Operações de- nafureZa mercantil;
g) operações por antecipaç3o de receita orçamentária;
h) -ínscritas na Divida Ati Va· da União.
§ 3!1 A formalizaçã-o -dos _çpntratos de refinanciamento será precedida da assunção:-pCios Estados, Distrito Federal e Municípios, das dividas de re.s.ponsabilidadt· de_s_uas entidades controladas direta ou in9iretamente, salvo na hipótese-doartigo 5~; C da-tr-ansferência dos creditas entidades federais para a União.
§ 4 11 Os saldos -devedores iniciais previstos no 4'caPut'' ·aeste artigo serão calculados com atualização monetária "pro rata die" até 30 de junho de 1993 e de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 5 11 Dos saldos devedores iniciais poderão ser deduzidos os créditos líquidos
. e certos decorrentes de operações de crédito contratadas até 30 ele setembro de 1991,
. atualizadas "pro rata di e" até 30 de junho de 1993, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações públicas e empresas das quais detenham direta ou indiretamente o controle acionário tenham contra órgãos e enH- · ·
dades controlados direta ou indiretamente pela_União, exceto em relação ao Fundo de Compensação de Variações Sah:~.rj_ais --l"_CVS, e desde que a respectiva aocumentação seja apres_entada nO prazo máximo de trinta dias após- a publicação desta Lei.
§ 6° Os créditos a que se refere o § 5 2 deverão ser transferido-s para- a União,
que se sub-rogará nos direitos correspondentes, ficando os dirigentes das entidades
devedoras obrigados a regularizar a situação dos respectivos débitos no prazo -de noventa dias.
§ 7° Os saldos devedores líquidos a serem refinanciados ser~o S:tU.SliZados
de 30 de junho de 1993, até Õ primeiro dia do mês- de assinatura dos respectivos con_tratos, "pro rata die", de acordo com·a.s··cóhd.içõCs e -enCa-rgos~finailc€h·os p-revistOS
nos ·contratos originais.
§ 8fl Os saldos refinanciados estarão sujeitos, a partir do primeiro dia do mês
de assinatura dos respectivos contratos, a taxas de juros equivalentes à média pon·
derada das taxas anuais estabelecidas nos contratos mantidos pelo devedor junto
a cada credor, que incidirão Sobre os saldos devedores atualizados monetar'iãmen·
te pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM, calculado pela FundaçàO Getúlio Vargas, ou outro determinado pelo Poder Executivo p.a União caso o
IGPM venha a ser extinto, salvo o disposto no § 9' deste artigo.

§ 9fl Nos financiamentos relativos a operações de c·rédito originalmente firmadas com a Caixa Econômica Federal, o índice de atuaJização·monetária será o mesmo aplicado nas _operações passivas do Fundo de Garantia do Thmpo _c;i~ S~ryiço; e,
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sedai.....:.. BNDES e a Agência Especi.aJ de Financiamento -ID.dustrial ~- FINAME, será utilizado o tnesmo índice aplicado nas operações passivas do Fundo de Assistência ao 11-abalhador- FAT
e do PIS-PÃSEP.
§ 10. -~
retinã.!iciament~;a que ~e.refe~e e~te ;;tigo será pago em duzenta_s
e quarenta prestações mensais e consecUtivas, sem carência, calculadas com base
na "Tabela Price", vencíveis no primeiro dia de cada mês, respeitado o disposto no
artigo 13.
§ 11. Ocorrendo impontualidade no pagamento das prestações mensais e consecutivas do refinanciamento, o devedor pagará juros de mora de um por cento ao
mês, incidente sobre tudo que for devido pelo atraso verific.ado, com o valor corri·
gido :rponetariamente "pro rata die", independ~nttmente de qualquer aviso, medi·
da extrajudicial ou judicial, e sem prejuízo das demais cómínações~legais ou contratuais.

o
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Art. 22 A parcela das prestações do refina-~CiamenÍ.o que ultrapassar o limite de comprometiinento de receitas estabelecido pelo senado Federal,_ após O_ pagamento dos compromissos do devedor no respectivo mé~ ÇQITl_a dívida externa contra·
ta da ate 30 de se-tembro de 1991, dívidas de que tratam as alíneas "a" e 'b" do § 2 11
do artigo 111 , e serviço com a dívida mobiliâria que não po.Ss'a SéT ObjetO de-ro-lagem
segundo as normas legais vigentes, será acumulada para pagamento nos meses se·
guintes, respeitado sempre o limite, refinanciando-se O resíduo final em até cento
e vinte prestações mensais e consecutivas, calculadas com base na "'Iàbela Price",
vencíveis a partir do vencimento da última prestação a que se refere o § 10 do artigo 10 e riümtidas as mesmas condições de pagamento e de encargos financeiros previstos nos §§ 8', 9' e 11 do artigo I'·
Parágrafo úhico. O númerO de meses adicionais de refinanciamento do resíduo fina1 será estipu]ado de modo a que o valor d,as prestaçõeS Coti-espondã, no mi·
nimo, à média dos ':tafgamentos eretuados durante o prazo inicial, respeitado-sempre o limite de comprometimento-de rec-eitas e observadas as demais regrtts do _..caput"' aplicáveL;.
Art. 3° Serão vinculados em garantia dos contratOs de refinanciamento as
receitas pr-óprias e os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos _Mup.jc;:ipios de
que tratam os artigos !55, !56, 157, !58 e 159, I, "a" e "b", e II da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias admitidas em Di~eito.-.
-·
Paráirafo único.- Em caso de inadimplência Q.Ué persista por mais de·dez dias,
o Thsouro Nacional executará as garantfas de que trata este artigo, no mbhtante doa
vaJores não pagos com· os á-Cr'éSCTmos legais e contratuais, saçando contra as contas
bancárias depositáriaS O.as receita,s próprias e recursos cfe que trata o "caput••, e com
o uso das demais garantias existentes.
Art. 4° O Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda; asse·
gurará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como ã:s suas aUtâ.rquias, fundações púbJicas e empresas das quais detenham direta ou indiretame~ ..
te o controle acionário, em suas operações de crédito extenlQ alc.a:nçaP,p.s p_or renegociações junto a credores estrangeiros, as m.esmas·cohdições qUe .o Br-asil venha a
obter patã ·pagame-nto e i-éfinanCiamento da d'iVida externa. ..
Parágrafo único. As dividas dos Estados, do Distrito Federlll e dos Municípios junto ao Thsouro Nacional, decorrentes de negociações de contratos de dívida
externa;-deverão receber as mesmas garantias de que trata o artigo 30 e,_ rendo essas insuficientes. outras garantias admitidas em Direito.
·
;-=:; ' -,·' ' ~ Art. 5° - Poderá s·er exigi dei o -refiri8nciamérlt0- em- separado, diretamente com
a Uniã-o, na fonna do artigo 18 e segundo os princíPios- cabíVeis es'tahelecidOs no artigo lQ, das dívidas_ de empresa pública o~ sociedade de economia lnista cujãs recei·
tas sejam suficieriteil para pagamento_ 4as parcelas do refinanciãilfento; íncluindQse, quanto a concesSionárias· de enertür. elétrica, de"bítos decorrentes de fornecimento de energia ·e--óleo combustível.
§ 1° O refinariciámento a que se refere este artigo é as~rado a débitOs não
alcançados pelas regras da Lei n. 7.976, de 1989, devendo .as' entidades ,i.n~dimplen
tes em---relação a essas dividas regularizar suas posiçõe-s-1unto- ·ao '!escuro Nacional,
como condição pré_vl8. à assinatura doS contratos ..
§ 2" O mont_aiite!íquido refinanciad~á garantido pelas receitas próprias
das empresas, ficando os respectivos cont;_-oladores obrigados a COI!lplez:n_entar .as ga·
rantias na fonna do--artigo BP, caso sobt::evénha insuficiência na receita dos devedores.
§ 3g- _ -Para fJn~__de apuraçào-..do
. montante Jíquido a ser refinanciadO, os concessionáiiOs de energía ~êlétric.a Poderão utilizar;, apóS outras compensações estabelecidas na Lei n. 8.63! 14 ', dl}·4 de março de 1993, os saldos credores na Conta de Resultados a Compensar -<éi{C, acumulados até 18 de março de 1993 e atualízados
até 30 de junho de }.993. excluídos os efeitos da Correção Monetária Especial a que
se refere o artigo"\1° da Lei n. 8.200"'• de 28 de junho de 199L
(4) Leg. Fe~ .• à993, pág. 113; (5) 1991. pég. 343.
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§ 411 Os saldos remanescentes do CRC, após aS compensaçõeS preVistas no
§ 311~ poderão ser utilizados, mediante acerto com os cohcessiónários, pelos Estados,
Distrito Federal e MunicípiOs, qtié detenham seu controle acionário, para fins de apuração dO montante líquido a ser refinanciado, na forma do § 5 11 do artigo 111, ou para dedução do saldo devedor da réneg'ociação résultante da Lei n. 7.976, de 27 de
dezembro de 1989.- ·
·

Art. & O Banco Central do Brasil definirá critérios e meCan·íszri·o~ para ó refinanciamento da dívida públiCa mobíliárla dos estados e dos municípios-, sujeitos
à aprovação do Ministério da Fazenda~ Q.Ue erlCaminhará o documentD pertinente
ao Senado Federal no prazo máximo de noventa dias a partir da publicação desta
Lei, dependendo de sua ·aproVaçãO as 'propostas· que se insi"rã.m riQ"éoln-petênci&-Privativa de que trata o inciso IX do artigo 52 da Constituição Federal.
Art. 7° .COmo. condição prévi_a· à ce~ebração_dos contratos de refinanciamento previstos nesta Lei, os EStados, o _Pistr:it() Federal e oS" Municípios, suas autarquias·, fundaçõe-s públicaS- e enlprea&s da"s_ quais: d~tenham,_ direta o·.:. indirctr:.ulente o controle acionário deverão estar adimplentea com todas as parcelas ~ ~ncargos
financeiros relativos aos contratos passíveis de· refinanciamento, vencidos ~ntre 30
de j~rlho _de 1993 e o último dia do mês-anterior ao da assinatura do contrato de refinanC~l\mep.~o-.
-11
§ 1
A formalização dos contratos de refinancfamento fféa"igualmente condicionada à comprov_ação de regularidade quanf.<? a9s recolhimentos de :co~tribuições
comp\il~ôrias 'do FGTS, INSS, PlS~PASEP e FINSOCIAL/COFINS.
§ 20 Para efeito de comprovação de adimplência será permitido -qUe oS pa·
gamentos dos compromissos passíveis de refinanCiamento, Vericidos
30 de~ junho de 1993 e o último dia do mês anterior à a"s&inatura dos contratos, fiqUem 'contidos no limite de comprometimento de receitas estabelecido pela Resolução n. 3&'92
do-Senado Federal, ou outra que vigore no mês de vencimentõ_da respectiva obrigação.

entre

, , .:\i-t.·g. . 'Pára efeito cio disposto nesta Lei, serão observadas as resoluções do
·Senado Federal, de conformidade co·m o disp-osto no artigo 52 da co·n·aütuição Federal.
Art. 9i O Ministério da Fazenda encaminhará às COmiSSOés'"' de Fitlançaso da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal cóPia dos contratos de re_ftnanciamento disciplinadoS nesta Lei, juntamente ·c-om pi anilha demonstrat~va dos valores e demais informações re-rerentes aõs contratos originais, e relatórios periódicos sobre
'8 ~volução.dàs dítiâas refinanciadas.
____
_ __ _
Art. 10. Os créditOS transferidos à UniliÕ-·estarãÕ sújeitOs a_.0-5--:-rhesinos e~"car
gos financeiros incidentes nas respeCtivas operações de refinanciamento~ previstós
nos §§ 8' e 9' do artigo 1•.
Parágrafo único. Na hipótese de refinanciamento das dívidas das empresas
de que trata o artigo 5g, as taxas de juros serão fiXadas em fUnção das taxas médias
Ponderadas relativas às operaçõeS de sua respons-abilid-ade.

Art. 11. Os valores efetivamente recebidos pelo Thsouro Nacional à conta dos
refinanciamentos previstos nesta Lei serão destinados exclusivamente ao pãgamento das entidades originalmente credoras, no prazo máximo· de dois dias úteis, proPorcionalmente ao valor global das prestações previstas ~os contratos primitivoS.
§ Iii A União deverá assumir o risco de crédito das_operações· de refinanciamento se ocorrer inadimplência do devedor e ela, podendo- fazê-lo, não executar as
garantias de que trata o artigo
caso em que pagará 08 credores originais no pra·
zo máximo de noventa dias do vencimento da respectiva parcela, corrigindo-se os
valores na forma contratual.

ao,

§ 2" Os valores correspondentes aos créditos compensados na forma do § 4°
do artigo 59 e § 5° do artigo 111 serão pagos pela União às e~tidades federais nos mesmos prazos e condições-dos refinanciamentos contratados com os cedentes desses
créditos, observada a proporcionalidade prevista no "caput" deste ·artigo.
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Art. 12, O Poder Executivo fará constar da proposta orçamentária, anualmente e atê a final liquidação dos saldos devedores dos refinanciam_entos, as despesas relativas às obrigações assumidas pela União.
Art. 13.

Será concedido prazo de carência pârcia], ·a critêrio do devedor, em

função dos valores pagos no período de 1' de outubro de 1991 a80 de junh<> de 1993,
relativos a operações passíveis de refirianciamento.

·

O número de meses de carência parcial será obtido pela divisão dos valores pagos, atualizados corn base nos indexadores dos respectivos- contratos, pelo
valor da primeira prestação do refinanciamento calculado com base na "Thbela Price", na forma do § 10 do artigo 1'.
§ lg

§ ~ Durante o prazo de carência parcial os devedores poderãd pagar apehas
sessenta por cento do valor da prestação, aplicando-se às dife_renças não pagas os
mesmos critérios- de pagamc~to. refinanciamento e atualização estabe_l~cidos no artigo 2g para as parcelas de prestações do refinanciamento que ultrapassarem o limite de comprometimento de receitas.
Art. 14. Os dirigentes -das empresas púb1icas, sociedades de economia mista suas subsidiárias. e demais entidades controladas direta ou indiretamente· pela União convocarão, no prazo de quinze dias a partir da publicação desta Lei, Assembléia-Geral de Acionistas para deliberar sobre a adesão ao programa de-refinan·
ciamento previsto nesta Lei.

e

Parágrafo único. As entidades credoras C"ujo capital social pertença exclusivamente à União adotarão as providências que se fizerem necessárias à adesão
ao programa de refinanciamento.
Art. 15. Os contratos ·de refinanciamento a que se refere esta Lei deverão ser
celebrados no prazo de cento e cinqüenta dias a partir de sua publicaçãô, desde que
nesse período todos os a tos legais e administrativos de responsa'bilidade da União
habilitem· na a firmar tais contratos, ·prbrtog·ávei por "até noventa dias por decisão

fundamentada do Ministro de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no "caput", as entidades federais credoras deverão· deflagrar ou intensificar, cOnform·e o caso, o processO de co·
brança de todas ·aS dividas vencidas que não tenham sido objeto de refinanciamento, com execução das garantias existentes.

Art. 16._ Somente por lei poderão ser autorizadas novas composições ou pror·
rogações· das dividas refinanciadas com base nesta Lei, ou, ainda: aitel-ação a qualquer titulo das condições de refinanciamento ora estabelecidas.
Art. 17. Fica vedada a concessão de finap.ciamentos e garantias de qualquer
espécie, por parte da união ou de entidade por ela controlada direta ou indiretamen·
te, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às entidades por
eles controladas, em caso de inadimplência em seus compromissos junto à União e
suas entidades, decorrentes de operações de crédito.

Art. 18. Fica o Banco do Brasil SIA designado agente financ•.iro da União para o run de celebração, acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de que trata esta Lei, fazendo jus à remutleração 0,10% ao ano, calculada sobre
os saldos devedores atualizados, a ser paga mensalmente pelo devedor.
Art. 19. .. Até que sejam assinados os contratos de refinanciamento, desde que
não seja ultrapassado o prazo do artigo 15, os créditos das instituições financeiras
públicas que estejam vencidos, relativos a financiamentos passíveis de serem refi·
nanciados nos termos desta Lei, poderão não ser considerados como inadimplência
para fins de contabilização pela respectiva instituição.
Art. 20. Preliminarmente à assinatura dos contratos, os Estados, o Distri·
to Federal e os Municípios deverão adaptar as respectivas legislações no que for necessá.rio ao cumprimento das disposições desta Lei, especialmente no que tange ao

oferecimento das garantias de que trata o artigo

s•.

DIÁRIO DO CONGRESSO NA90NAL (Se~~o IU

Janeiro de 1994

Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal e os Munic_ipios que Celebrarem contratos de refinB.nciamento de suas dívidas_ nos termos desta Lei, ficam obr~gados a
remeter â Secretaria do Thsouro Nadonal. até o vigési~o quinto dia dq_ mês subse-

qüente, Balancete da Execução Orçamentária mensal dos itens de Receita ·e Despesa, bem como _demonstrativ.o do ~ronograma de.__compromissos da dívida vincenda,
em fOrmulários ptóprlõ_s-ffserem definidos pela referida Secretaria.

-

§ lg Para cálculo dos limites de pagamento· de ·quE!" trata esta Lei, scr~o c~m
siderados os valores relativos aos-ttu~-s'bs que antecederem 6 sêgundo mês ·ahtcriorao de pagamento da parcela mensal.
§ ZO O descuffipitmetito âo disPostO-no "caput" deste artigo será considerado inad.i~plênci_a, para-os-rins- de que tr~ta o artigo 17 desta Lei.
Art. 22. Aplicam-se a ·esta Lei os· dispositivos das Leis de Diretrizcs Orçamentárias<rl:le Orçamento concernentes à Lei n. 8.388'6 ', de 3Qde dezembro de !991.

Art. 23.
Art. 24.

Esta

Ler ·e-ntrã ein vigor· n·a 'data de suã: Publicãção.

·.-;:;-=. .•·.- . .....

Revogã.m-se as disposições- effi .éozltrário.

Itamar Franca - Presidente da República.
Fernando Henrique Cardoso. ·
(6) Les. Fed., 1991,

~i

1.055.. _

LEI to{. 8.620 - DE

q DE JANEIRO DE 1993

Altera as Leis ns. 8.212m e 8.213'21, de 24 de julho de 1991,
·· ··'·
. ' . :.e dá outr.as providências
·
O Presidente da República.
F8.ço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I' . Os artigos 20,30, 38, 39, 4·3, ·44, 50 e 98 da 4i n. 8.212, d~ _24 de j\1·
lho de 1991, passam a vigorar com as seguintes a1ter8ções:·
·
"Art. 20
. .. .

~

:•••••.;••ou•••••••••••••o•••~uo•••••••••••••••••••u•••hooo•••••••-••••---•••••••••••:•;

§ 1Sl Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir
da data de entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índi'ceà ·que oS do reajustamento dos beflef.(cios de prestação continuada da Pre~
vidêricia Social.
·
·
§ 2" O disposto neste artigo aplica-se também aos seguradQB emprega·
dos e trabalhadores avulsos que prestem serviços a mícroempresD.S. ·
..
.
•••••••••••••••••••••••••••••••o•n•-~•~•••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••ouoOhOooo-•••oooo·oooooooOO

.

.

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - ......................................................................:..................·-·············
a)

······································································~··································

'
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea
anterior, assim co·
mo as contribuições a seu cs.Tgo incidentes sobre as remunerações pagãs ou cre·
ditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos, 8os segurados emprega'
(1) Ler. Fed., 1991, pág. 433; (2) 1991, pá:.
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dos, empresârios, trabalhadores avulsos e autônomos a seu serviço, ~té o oitavo dia do mês seguinte ao da competência;
c) ·········································································································-

II- 011 segurados trabalhador autõnomo e equiparados, empresário e fa·
cultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, 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 artigo 25, até o oitavo dia do mês seguin·
te ao da operação de venda ou consignação da produção, na forma estabelecida em regulamento.
§ 1° Fica autorizado o Instituto NacionaJ do Seguro SociaJ - INSS a ru-·
mar convênio com os sindicatos de trabalhadores avulsos para que, na forma
do regulamento, possam funcionar como coletores intennediários de contribuições descontadas da remuneração dos seus representados, pelas emp~resas re·
quisitantes de serviços, observados os prazos e procedimentos estabelecidos
neste artigo, para recolhimento do produto arrecadado ao órgão competente.
§ 211' Se não houver expediente bancário nas datas indicadas na a1ínea
do inciso I e nos incisos II, III, IV e X, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente anterior.
~
,~ ..

Art. 38.
§ &I Será admitido o reparcelamento, por uma única 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 variá·
vel e os juros de mora incidentes sobre o mesmo, bem como outrao multas pre·
vistas nesta Lei, devem oer lançados em livro próprio destinado à inscrição na
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro SociaJ - INSS e da Fazenda Nacional.
Art. 43.

Nas ações trabaJhistas de que resultar o pagamento de direi·

tos sujeitos. à incidência de contribuição previdenciária, ·o juiz ... sob pena deres·
ponsabilidade. determinará o imediato recolhimento das imPortâncias devi-

das à Seguridade Social.
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados
em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de oentença ou oobre o valor do acordo homologado.
Art. 44. A autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, inclusiVe Jazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro SociaJ ..:. INSS, dãndo-lhe ciência doa termos da sentença ou
do acordo celebrado.

Art. 50. 11: obrigatória a apresentação de comprovante de matricula no
'Ipatituio Nacional do Seguro Social - INSS no caso de obra de conotrução ci·
vil, quando do fornecimento de alvará, bem coino de comprovante de inexia-tência de débito para com a Seguridade Social, quando da concessão do "ha-

J!'neirQ
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bite·se", por parte das prefeituras municipais, salvo o disposto no inciso VIII

do artigo 30 desta Lei.

......... ·-~· -~ .. ·h••···· ........................ ············ ....................... ········ ......... ;;.... ~--~ .•~·... .
Art. 98. Os processos judiciais nos quais é a Previdência Social exeqüente, cuja últinla movimentãção hou-ver ocOrrido ·até 31 de dezembro de _1984, e
estiverem paralisados -pol- ausência da localização do executado ou de bens para garantir a execução, e cujo valor originário do débito for inferior, na data
do lançamento, ao equivalente a cinqüenta ObrigaçõeS-Reajustáveis do Thsouro Nacional, são declarados extintos, cabendo ao Poder Judiciário, com prévfa
intimação, próViâenciar a baixa e o_ arquivamento do feito."

Art. 2° O~ artigos 128 el31 da Lei"n. s:213, de 24 dejulho~de"i99l,pa;sam
a vigorar com as segUintes alterações:
o--

-

"Art. 128. -As demandas judiciais Que tiverén por objeto as qu-estões
reguladas nesta Lei, de valor não superior a .Cr$ 1.000.000,0"0" (um milhão de
cruzeiros) por aUtor, serão isentaS de Pagamento de custas e liquidadas ime·
diatamente, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 730 e 731 do Código
de Processo Civil.
0 o O 00 O O 0 O 00000<0 O

·~•OH 00~000~~·~-·~~~-~~---· - · O O O O O o o ; O O . - . O O O O O O O O O o O

• • . - . O OoooO 0 0 " ' ' ' ' O O : . O 0 O O O O O O O O : . -• • O O Ooo OO . . O o o '

Art. 131.. O INSS poderá formalizar desislência ou abster-se de recor·
rer nos processos judícTãís Sem}'re qüe ~- ação. versar~inatéria 'Sobre a- qUai o
Tribunal Feder-al houver expedido Súmula de Jurisprudênc~~ favorável ~os beneficiários."
-- Art. 312 As contribuições e demais importâncias devidas à Seguridade S_ocial
recolhidas fora dos prazos ficam sujeitas, além da atualização monetária e de mui·
ta de caráter irrelevável, aos juros moratórias à razão de um por cento por mês·ca·
lendário ou fr_ação, calculados sobre o valor atualizado das contribuições.
Parágrafo único. Aos acréscimos legais de que· trata o "caput" deste artigo, ap!icar-se-á a legislação vigente.

Art. 4' As contribuições arrecàdadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social ficarão sUleitas à-ihulta Variável de _caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, incidentes sobre os valores atuaJizados monetariame!lte até ~ data __ do paga·
menta~ _- ·
·

I - dez por cento sobre os valores das contribuiçõ-es em atraso que~ -até a d"ã·
ta do pagamento, não tenham sido -incluídas em notificação de débito;
II - vinte por cento sobre os valores pagos dentro de quinze dias, contados da
data do recebimento da correspondente notificação de débito~
III - trinta por cento sobre os valores pagos mediante parcelamento, desde que
requerido no prazo do inciso anterior;
-

IV- sessenta por cento sobre os valores pagos em quálsquer óutros casos, inpor falta de cumprimento de acordo para o parcelamento e repa~c_elament.C?.
Parágrafo único. A multa prevista no inciso III aplica-se também às contribuições não incluídas em notificação de débito e que sejam objeto de parcelamento.
Art. 5' Os débitos -dos hospitais contratados ou conveniados com o Institu·
to Nacional da Assistência Médica da Previdência Social- lNAMPS, relativos a con·
·ibuições arrecã.dadas pelo Instituto Nacional do Seguro- SOcial, ajuiZAdos ou D.ão,
referentes a competências existentes até 30 de outubro de l!l92, poderão ser obie·
to de parcelamento nos termos desta Lei, mediante o desconto de até vinte por cento a ser efetuado sobre a importância das faturas referentes aos serviçoa médicohospitalares prestados por conta da Seguridade Social, cujo valor correspondente
será retido pelo órgão pagador, para ressarcimento de parcéla do débito. na forma
a ser estabelecida em regulamento.
-Pará~afo único.
QUando o valor déscontado do fat!,Jramento- for insuficiente para cobrir o valor da prestação pactuada, serão estabelecidas, conforme dispuser o regulamento,' garantias ou formas de pagamento complementares.

~ ~!usive_

·--r--. -----,---•••,.....,....••••--.-..,..-•
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Art. 6 11 A eficácia de qualquer acordo de parcelamento ficará na dependência da comprovação do recolhimento regular, nas épocas própriã.s~-das parCelas e das
contribuições correntes, a partir da competência do mês em que o acordo for assinado.
Art. ~ O recolhimento da contribuição correspondente ao décimo terceiro salário deve ser efetuado até o dia 20 de dezembro ou no dia imediatamente anterior
em que haja expedjeníe bancário.
.. § IV Nos casos da rescisão do contrato de trabalho o recolhimento deve ser
efetuado na fonna da alínea ''b" do inciso I do artigo 30 da Lei n. 8.212, de 24 de ju·
lho de 1991, com a redação desta Lei.
§ 2" A contribuição de que trata este artigo incide sobre o valor bruto do dê·
cimo terceiro salário, mediante _aplicações, em separado, das aliquotas estabelecidas nos artigos 20 e 22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ av A atualização monetária será devida a contar da data prevista no ''caput" deste artigo, utilizando-se o mesmo indexador defiD.ido para as demais contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Art. 8" O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas ·em qtle seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas
prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.
§ I 0 O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões,
registres. averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas ent _que seja in·
teressado na condição de autor, réu, assistente-Ou ophente._ hlclusiv~__nas ações de
natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.
§ 2" O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho.
Art. 9° Excepcionalmente, nos meses de fevereiro a julho de 1993, os débitos junto à Seguridade Social, relativos a competências anteriores a 1v de dezembro de 1992, incluídos ou não em notificação, poderão ser objeto de acordo para pagamento pa~celado nas seguintes condições:
- I - até noventa e seis meses, nõ caso de solicitação apr~sentada no mês 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 da abril;
IV -até setenta e oito meses, no caso de solicitação- aPresentada no mês de
maio;
V --até setenta e dois meses, no caso de solicitação apresentada no mês de junho;
VI - até sessenta e seis meses, no caso de solicitação apresentada no mês de julho.
Parágrafo único. As empresas adimplentes com a Seguridade Social que possuem acordo de parcelamento em sessenta meses poderão optar pelas condições
de. parcelamento previstas_ neste artigo. não prevalecendo, neste caso_J o disposto
no § 5° do artigo 38 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 10.

Excepcionalmente, nos meses de fevereiro a julho de 1993, oa débi-

tos junto à Seguridade Social, de reaponsabilidade de empresa• pública• ou socie-

dades de economia• mista controladas, direta ou indiretamente, pela União, pelos
Ea~adoa, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, i-eferentes a competênc~as anteriores a lg de dezembro de 1992, incluídos ou não em-nõfifiCQÇão, Poderão Ser objeto de acordo para pagamento parcelado na forma do disposto neste artigo, deade
que atendidas as seguintes condições:
I - garantia ou aval da União, no caso das empresas públicas ou sociedades
de economia mista por esta controladas; ou·
II - interveniência do Estado, do Diatrito Federal ou do Município pelo ofe·
recimento das respectivas parcelas junto ao Fundo de Participação dos Estadoa e
do Distrito Federal - FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, res·
pectivamente, nos demais casos.
§ I 0 Os débitos de que trata este artigo poderão ser parcelados em:

JapejrQ de
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a) até duzentos e quarenta meses, no caso de solicitação apresentada no mês
de fevereiro;
,
b) até duzentos e dez meses, no caso de. solicitação apresentada no mês de mlirço;
c) até cento e oitenta mes_es, no caso de solicitação apresentada no-mês de abril;
d) até cento -e cínqüehta meses, no caSo de solicitação apresentada no mês -de maio;
e) ate centO e vinte meses,c3.Sõ de soliCitação apreserita:da no ni-ê_s:d.e )unh(l
f) até noventa meses, no caso de soÚcitação ~presentad~ no mês de julho.
§ 2" Em hipótese alguma serão aceitos paganientos ou garantias sob a forma de prestação de serviços.
§ 3• O pedido de parcelamento das entidades referidas no inciso II deste ar·
tigo far·se-á com a interveniêncla di reta do respectivo- Estado ou Município, ou do
DistritO Federal, que responde!á solidariamente pelo acordado, e, em caso de inadimPlência, o valor da parcela será auto~~.tica1n:ente bloqueado no respectiVo Fundo de Partícipaiião e repàssaiio ao INSS.
Art. 11. Aplicam-se aos parcelamentos concedidos nos termos dos artigos 9'1
e 10 desta Lei as condições estabelecidas nos §§ 3• e 4• do artigo 38 da Lei n. 8.212,
de 24 de julho de 1991. ·
·
§ F
Da aplicação dó disposto nos artigos 9" e 10 da presente Lei, não pode·
rá resultar parcela inferior a ce·nto e vinte UFIR.
§ 2• O parcelamento do débito ajustado nos termos dos artig-os 9• e 10 des·
ta Lei será automaticamente cancelado em caso de inadimplência de qualquer parcela, fjcando o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS ·autorfz-ad.o a proceder
à execução imediata das garantias oferecidas.
§ 3• No ato do paréelamento previsto nos artigos 9" e 10 desta Lei, as impor·
tâncias devidas a título de multa, quando referentes a competências anteriores a
IR de dezembro_de 1992, serão reduzidas em cinqüenta por cento.
Art. 12. Excepcionalmente, no ato dos parcelamentos previstos nos artigos
9'1 e .10 desta Lei poder-se·á parcelar as contribuições descontadas dos segurados em·
pregados· e trabalhadores avulsos e n_ã.o _recolhidas ao Instituto Nacional do Segu·
ro Social, quando referentes a competências anteriores a 1" de dezembro de 1992,
devendo-se obedecer às seguintes regras:
a) em até seis meses, no caso de solicitação apresentida no mês de fe-vereiro;
b) em até cinco meses, no ca:so de solicitação apreSe~tada nO ~és ~e ma~ço;
c) em até quatro meses, no caSo de Solicitação apreSentada nO mês de abril;
d) em até três meses, no caso de solicitação apresentada no mês-de maio;
e) em até dois meses, no caso de solicitação apresentada nos meses de junho
e julho.

no

Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes
e os diretores respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais,
quanto ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social, por dolo
ou culpa.
Art. 14. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS poderá requisitar a
qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta da União, dosEstados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das demais entidades a:ob seu
controle, elementos de fato e de direito 1-eJativos às alegações e ao pedido do autor
de ação proposta contra a Previdência Social. bem como promover diligências para localização de devedores e apuração de bens penhoráveis, que serão atendidas
prioritariamente e sob regime de urgência.
Art. 15. O pagamento das contribuições devidas ao· Instituto Nacional do Se·
guro Social terá prioridade absoluta nos cronogramas finãffceiros de desembolso dos
órgãos da administração pública direta, das entidades de administração pública direta, das entidades de administração indireta e suas subsidiárias e das demais en-
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tidades sob controle acionárib direto ou indireto da UniãO, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou de suas autarquias, bem como das fundações iltstituídas o.u m·antidas pelo Poder PUblico.
Art. 16. A existência de débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social,
não renegociados ou- renegociados e não saldados, nas condições estabelecidas em lei,
importará na indisponibilidade dos _recursos existentes, ou q,ue venham a ingressar
nas contas dos órgãos ou entidades devedoras de que trata o artigo anterior, abertas
em quaisquer fnstituições fin·anceiràs, até o valOr eqUivalente ao débito apurado na
data da expedição de: solicitação do Instituto Nacional do Seguro Social ao Banco Cen·
trai do Brasil, incluindo o principal, corrigido monetariamente as multas e os juros.
§ 1g Caberá aos Ministros da Fazend·a e da Previdência Social expedir- as instruções para aplicação do-disposto neste artigo.
·
§ 22 Caberá ao Instituto Nacional do-Seguro Social notificar o órgão ou-eritidade devedora para, no prazo de trinta dias, efeTUS:r ·a liqUidação· de seus débitos
para com o referido Instituto.
§ SG Caberá ao Banco CentraTdo Brasil:
a) expedir, por solicitação do Instituto Nacional do Seguro Social, às institui~
ções financeiras as ordens necessária-s à execução do disposto neste artigo;
b) promover, no prazo de dez dias, a transferência ao Instituto Nacional do Se~
guro Social dos recursos tornados. inQ.isponíveis, ate_ o montante suficiente_para a
liquidação do débito, caso a empresa notificada não efetue o pagamento no prazo estipulado no § 2' des.te artigo.
Art. 17. Fica autorizado o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS a efe·
tüar contratação de pessoal por tempo determinado, m:ed"iAnte contrato· de lbcação·'
de serviços, paTa atender às seguintes situações:
I- programa de Revisão da Concessão-e da-Manutenção dos Benefícios-da Previdência Social, de que tratam os artigos69 e 71 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991;
II - elaborar os cálculos para execução das sentenças transitadas em julgado nas ações acidentár1as e previdehciáriaS, cujos·processos ·se éncontra:tn· paralisados junto às Procuradorias Estaduais do INSS;
III -promover diligências p&.ra localizar os devedores inscritos em dívida ativa e levantar os bens a serem oferecidos ao respectivo juizo para garantir o cumprimento do disposto no artigo 7' da Lei n. 6.83o<3J, de 22 de setembro de 1980;
IV - atender as demais necessidades temporárias, de excepcional interesae público, das Procuradorias do INSS.
§ 1° Aa contratações de que trata este s,rt.igo terão dotação específica e obe·
decerão aos seguintes qu-antitativos e prazos:
a) na hipótese do inciso I, até mil prestadores de serviço, pelo prazo de dezoito meses;
b) na hipótese do inciso II, até cento e cinqüenta contadores regularmente inscritos no respectiVo Conselho, pelo prazo de doze meses;
c) na hipótese do inciso III, até cem prestadores de serviços, pelo prazo de do·
ze meses;
d) na hipótese do inciso IV, até quinhentos prestadores de serviço, pelo prazo de doze meses.
§ 2g Os pi"aZ'oS de-que trata o parágrafõ anterior são improrrogáveis.
§ 3 2 O recrutamento será feito,medlànte processo seletivo simplificadO, peJo qual se verifiCará a qualificS:ção nEfCiaS-Sária para~o desempenho da atividade.
§ 4G Nas contratãções de que trata este artigo serão observados os padrões
de vencimentos dos planos de carreira do INSS.
Art. 18. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de
trinta dias a contar de sua publicação.
(3) Le1. Fed., 1980, pá1. 506.
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Art. 19. Esta Leí entra em vigor na data de sut.. publiCação.
Art. 20. Revogam-se as disposições e-m c~:mtrário.
Itamar Franco -Presidente da República.
Antônio Britto Filho.

LEI N. 8.212- DE 24 DE JULHO DEi991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano
de Custeio, e dá outras providências
O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
TÍTULO I
Conceituação e Princípios Constitucionais
Art. 1? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de açõ·es
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurã-r o direito
relatl\'o à saúde, à previdência e à assistência social.
~
Parágrafo único.

A Seguridade Soci-al obedecerá aos seguintes princfpios

e diretrizes:
a!

universalidade da c_obertura e do atendimento;

bl uniformidade
nas e rurais,

e e-q-Uivalência

dos benefícios e serv-iço-E á.S populações urba-

c) seleth·idade e distributividade na preift::fção dos benefício$- e s·erviços;

dJ irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) eqüidade- na forma de participação rto-·cuseeio;
f) diversid3de dã-base de financiamentO;
g) carâter democrático e descentraliza4o_ da gestâC)_admtnistrativa, com a
participaÇão da comurlldade, em é~Cíai -~ie t~ab3lhadores, empresários e aposentados.

TÍTULO II
Da Saúde
Art. 2~' A Saúde é direito de todos e dever do Estado, ga_rª-ntido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
Parágrafo únicO~- As atividades de sáúde são de rele\·ânc1a pública e sua
organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:

V- aplique integralmen-te- o eventual resultado operacional na manutenção
e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circlinstarici3.d0 -de- SUaS atividades.
~"§ 1?
Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo
será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo
de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
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§ 2~
A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade
que, tendo personalidade jur!dica própria, seja mantida por outra qye esteja no
exercício da isenção.
- -·
.

Art. 56. A inexistência de débitos em relação às contribuAções devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Soda! - INSS, a ·pa:rtlt ci.i publiC3.çâo -desta Lei, é con~
dição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam
receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, celebrar acordos, contratos, convênlos ou ajUstes, bem corno receber empréstim(is, fí:
nanciamentos, avais e subvenções _~7n1 geral de_ órgão-s qu ~ntidades da administra~
ção di reta e indireta ·aa UiiiãO:--= - -- -

Parágraf~ único. - Para o rec'eobimento· do Fundo de ParticipaçãO- dOs Estados
e do Distrito Federal - FPE e do Fundo de Participação dos Municfpios- FPM,
bem como a consecução dos demais inStrumentos cítaâos nO "caput" deste artigo,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão apresentar os comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao ln~tituto Nacipnal do Seguro Social
- INSS referentes aos 3 (três) meses imediatarnE";nte an.teriores ao mês previ~~o
para a efetivação daqUeles procedimentos. _
Art. 57. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ser"ão, igualn1ente,
obrigados a apresentar; 1:Cpartir de 1? de junho de 1992, para os fins do disposto
no artigo anterior, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos
débitos com o Instituto-Nacional do Seguro Sodal- INSS, eXis-tenteS até f? de setembro de 1991, renegociados nos termos desta Lei.
Art. 58. Os débitOs dos "EstàdO~, do rii·s·t~ito Federal e dos Municípios. para com o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, existentes até -1? de setembro
de 1991, poderão ser liquidados em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais.
Parágrafo único. Para apuração dos débitos será Considerado· o ·valor original, atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para correção
de seus créditos.
Art. 59. O InstitutO Nacional do Segui-o Social - INSS implantará, nO prazo de 90 <noventaJ dias a contar da publicação desta Lei, sistema próprio e informatizado de cadastro do_s_ pagamentos e débitos dos Govern-O:s ESúlduais, do Distrito Federal e das PrefeituraS Municipais, que viabilize o_p~rtnanente·acompanlia
mento e fiscalização do disposto nos artigos 56, 57 e 58 e_ p~r_I~li"~a_a divulgação periódica dos devedores da Previdência SodaL
Art. 60~ A arrecadação- da -rec_~ita Prevista nas alíneas "a", "b"--e "c'_' _do
parágrafo úniCo-do artigo 11, e o págainerito -dos benefícios da Segurídade Social
serão realizados através da rede bancária ou por outras formas, nos termos e con~
dições aprovados pelo Conselho Nacional de Seguridade Social.
Parágrafo único. _OS recursos di Seg~ridade Social serão centralizados em
banco estatal federal que tenha abrangência em todo o País-.
~- ·
-

LEI N. 7.976 -

.

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989
- -

- --

--

Dispõe sobre O refinanciamento pela União da dívida externa
de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
.'Juniclpios. inclusive suas entidades da Administração
lndireta, e dd outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.' o Poder Executivo refinanciará, no prazo de 20 (vinte) anos; em
prestações semestrais, as dfvidas de entidades da Administração Dlreta e Incllre-
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ta, Estadual e Municipal. derivadas de empréstimo:. qu~t lhes tenham sido concedidos pela União, com a finalidade de honrar compromissos financeiros decor·
rentes de operações de crédito externo, garantidas pelo Tesouro Na_cional.
ParágrafO único. Em relação a cada entidade. o valor do refinanciamento
de que trata o "caput" deste aftlgO será limitado ao montante correspondente ao
saldo- da divida existente em 1." de janeiro de 1990.
-Art. 2.~ Observados os limites fixados noS respecth·os Orçamentos cta União·.
será objeto de financiamento, a partir de 1990, nas condições previstas nesta Lei.
o montante da díVida externa, vencível em cada exercício Civil. das entidades
referidas no artigo anterior, contratada até 31 de dezemhro de 1988: com- a gaf3n:
tia do Tesouro Nacional e prazo superior a 360 (trezentos e sessenta l dias.
Parágrafo úniCo. O ptazó-- riíáximo de vigência dos contratos a serem celebrados com base_ nas disposições deste artigó não poderá ser superior ãc )razo
verificado entre a data da respectiva assinatura e a terino ·nnal de vigência dos
contratos de que trata o artigo 1.~ desta Lei.
Art. 3." Os contratos de financiamento e refinanciamento de que trata esta
Lei serão firmados pelo Banca do Brasil S/ A., na quahdade de agente do TesOU·
ro Naciorr.al. e cont~rão, necessariamente, clâ.usulas estipulando:
I - correção mone-tária e juros equivãlentes àqueles pagos pelo Governo Federal nos respectivos contratos externos;

II - vinculaçãc. das quotas ou parcelas referidas no artigo 159 da ConStitui·
çào l''ederal, em garantia;

pagamento integral dos juros, inclusive nos peri'Jdos de carência:

III -

IV - demais cláusulas e condições ust:almente pactuadas em neg6cios jurí·
dicas da espécie; e

V - o pagamento semestral. pelo mutuário, ao Banco do Brasil S/A .. de uma _
comissão de administração, correspondente a 0,20() c <vinte centésimos por 'Cento)
ao ano, calculada s_obre o saldo devedor existente no último dia civil dos· mf>~es
de junho e dezembro de cada ano, no ven_cimento e ·na liquidação do contrato.
Art. 4." Todos os eventuais benefícios que a União vier a obter em futuras
renegociações com credores externos, referentes aos débitos financiados e refi·
nanciad.os nos termos desta Lei, serão automaticamente repassados â.s entidades
referidas no artigo 1." desta Lei.

Art. 5." Os contratos de refinanciamento e de financia.rriento de que tratam
os artigos 1. 0 e 2.0 desta .Lei estabelecerão prazo de carência para o pagamento
do principal até o último dia civil do exercício de 1994.

Art. 6. Serão refinanciadas, nOs prazos desta Lei, as operaçõe~ de créditos
internas realizadas com base no disposto nos Votos n. 340, ~e 30 ~e JUlho de 1987,
e n. 548, de 14 de dezembro de 1987, do Conselho Monetáno Nacwnal.
0

Art. 7." Esta Lei entra em--vigor na data de sua publicação.
Art. S." Revogam-se as disposições em contrário.
José Sarney - Presidente da República.
Mailson Ferreira da Nóbrega.
João Batista de Abreu.
· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,-O projeto
lido será publicado e distribuído_ em avulsos e, em seguida,
ficará sobre a mesa pelo prazo de três dias úteis a fim de
receber emendas, nos termos do art. 8"' da Resolução n\' 110,
de 1993.

ORDEM DO DIA

A Presidênciá'retira da pauta da presente sessão as rD.atérias constantes dos itens n1õ 1, 13 e 17, nos termos do art.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotado·-- 175 •..)etra e, do Regimento Interno.
o período destinado ao Expediente.
.Sáo oS)_eguintes os itens retirados de pauta:
Passa-se à

DiÁRIO ÓO CONGRESSO NACIONAL (Se;ão II)

25_6_ Sexta-feira 21
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N·> 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Di3. n6Sterm:OSdo art. 375, VIII,
do Regimento Intern())
Discussão, ·em turno-único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 220, de 1993 (n'' 3.711193, na Casa de origem), de iniciativa Po Presideriie da República, _que
cria. com natuleza Civil, a Agência Espacial Brasileira
- AEB, e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de EducaçãO, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Econômicos, e
de Constituição, Justiça e Cidadania) --13-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N·> 167, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3" da
Resolução n" 110. de 1993)
Discussão,_ ~m turno úni-co, -do PrOjeto _de Lei da
Câmara n" 167, de- 1993 (n" 3.529/.QJ, na Casa de origem). que cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Regi~9. e dá
outras provid~':lcias ..,._(J:?ep_en9endo de Pareceres das
Comissões de Constituição~ Justiça e Cidadania e de
Assuntos Econômicos)

Janeiro de 1994

jamento a Bordo dos Navios- de Pe"sca, adotada por
ocasião da 5(}1 Sessão da Conferênciá Internacional
do Trabaiho. realizada em Geriebra, em 1966, tendo
Parecer favorável, sob n\~- 4QQ, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defésa _Nacional.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1993
Votação, em turno único,_do Projeto de Decreto
Legislativo n' 10, de 1993 (n' 147/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Transportes- Aéreos, celebrado e~tre_ o Governo da
República Federativa_do_ ~rasil_~ o Governo do Reino
da Tailândia, em Brasilia, em 21 de março de 1991,
tendo
_Parecer favorável, sob n'·' 408, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1993
Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto
Legislativo n" 12, de 1993 (n" 177/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo Relativo
-17a Serviços Aéreos;celebrado entre o Governo da RepúPROJETO DE LEI DO SENADO N" 125, DE 1993
blica Federativa do Brasil e o Governo de Hong Kong,
(Incluído em Ordem do Dia nos te_rmos do art. 3\' da
em Hong Kong, em 6 de setembro de 1991, tendo
Resolução n·• 1!0. de 1993)
·
Parecer favorável, sob_n"402, de.1993, da Comissão
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
-:- de Rel~ções. Exteripres e_l)efesa__ ~acional.
Senado n'' 125, de 1993, de autoria do Senador Mário
Covas, que dispõe -Sobre númefo de Candidatos pelo
sistema proporcional nas eleições de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de COitstituição, JuStiça
-6e Cidadania)
PROJETO DE DECRETOLEGISLÂTIVO N'' 13, DE 1993
Votação. em turnO único, do Projeto de Decreto
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - As matérias
Legislativo
n9 13, de 1993 (n 9 194/92, na Câiriara dos
constantes dos Itens n·~> 2 a 11, em fase de_ votação, ficam
Deputados),
que aprova o texto do Acordo ·sobre
adiadas, nos termos do art. 375, inciso vnt. -dei R.egime_~to
Transportes Aéreos Regulares, celebrado en_tre o GoInterno.
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
São os seguintes os itens adiados:
da República portuguesa, em Brasília, em 7 de maio
-2-de 1991, tendo
Parecet favorável, sob n\' 403, de 1993, da CoPROJETO DE LEIDA CÂMXRA·N; i7.· DE i990
missão
Votação, cm turno único, do Projeto de "Lei da
-......; de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Câmara ri'77, de 1990 (n" 3.056189, na Casa de origem),
que dá nova redação ao art. 19 da Lei n" 7.729, de
16 de janeiro de 1989, para espe·cifiC".:tr como sendo
-7Segunda a Junta de Conciliação e Julgamento de DouPROJETOi:>E DECRETO LEGISLATIVO N" 14, DE 1993
rados, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob n" 345, de 1993, da CoVotação, em turno único, do Projeto de Decreto
missão:
Legislativo n' 14, de 1993 (n• 219/92, na Câmara dos
- de Constituição, Justiça e CidaDania.
Deputados), que aprova o texto da Convençã<? rntera'mericana sobre Conflitos de Lei em Matéria de Che-3ques, Concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'' 6. DE 1993
durante a II Conferência Especializada Interamericana
Votação, em turno único, do Piójeto de Decreto
de Direito Internacional Privado, tendo
Legislativo n' 6, de 1993 (n'' 162/_86, na Câmara dos
Parecer favorável, sob n• 404, de 1993, da CoDeputados), que aprova o texto da Convenção n'' !26,
missão
da Organização Internacional do Trahalho, sobre Alo- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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-8PROJETO DE RESOLUÇÃO N·· 159. DE 1993
Votação. cm turno único. do Projeto de Resolução
n\' 159, de 1993 (apres~_!l~ª9o pela Comissão de Assuntos Econômícos_cotno cOnclusão de seu Parecer n" 510.
de 1993). que autoriza a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO.
no valor de quatorze milhões es~t~_ccntos mil cruzeiros
reais, a preços de setembro de 1993, para execução
de projetas dC infra-estrutura urhana.

-9PROJETO DE RESOLUÇÃON'' 160, DE 1993
Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução
n" 160. de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como co-nclusão de seu Parecer n· 511.
de 1993). que autoriza a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) a contratar operação de crédito junto ao_Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO. no valor
de vinte e um milhões_ e quatrocentos mil cruzeiros
reais. a preçOs de agosto de 1993. utilizando_ recursos
do Programa Estadual de Desenvolvimento o Urbano
- PEDU.
- IOPROJETODE RESOLUÇÃO N·· 161. DE 1993
Votação, em turnO único,'do Projeto de Resolução
n\' 161, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económkos como conclusão de _seu Parecer n' 512.
de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa
Mônica (PR) a contratar ope-ração de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná S. A.- BANESTADO.
no valor de dez milhões de cruzeiros reais. para execução de projetes projetes de infra-estrutura urbana, naquele município.
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A matéria ficou sobre a_1]1esa, durante _três dias úteis.
a fim de receber emendas, nos termos do art. 8'' da Resolução
n" I 10/93.
À proposição não foram ofeFecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único._(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada, nos termos do art.
375. inciso Vlll, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item I4:
Discussão, em turno único. cio J?:rojeto de D_ecreto
Legislativo n" 19. de 1993 (n" 228192, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Conven_çâo Int~ra
mericana s_obrC: a Rest,Luiç_ão _lnternaciona[ de Menores, celebrada em Montevidéu. em 15 de julho de 1989.
_na Quarta Conferência Especializada lnteramericana
sohre Direito Internacional Privado (CIDIP-IV). tendo
Parecer favorável. soh n·' 405. de 1993. da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o proje'fO. em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. ~ncerro a discussão.
A votação fica adiada, nos termos do art. 375, inciso
VIII. do Regimento Interno.
.

.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item IS:
Discussão. em turno único,_do Proj_eto d~_Decreto
Legislativo n'· 21, de 1993 (n" ~227192. na Câmara ·dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Regime Legal das Pro_curações para
Serem Utilizadas no Exterior. concluída em 30 de janeiro de 1975, na cidade do Panamá, tendo
Parecer favorável. sob n··' 406. de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discuSsão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça ·a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada, nos termos do art.
375, Inciso VIII, do Regimento Interno.
---O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item I6:

-li-

REQUERIMENTO N'· 1.446, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento n·•
1.446, de 1993, da Senadora Eva Blay. solicitando,
nos termos da alínea a do art. 256 do Regirilento lnterno, a retirada do_ Projeto de Lei do Senado ri··· 181,
de 1992, de sua autori!i, que acrescenta dispositivos
à Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelecendo normas para o exercíciO do planejamento familiar.

l:i:

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)::...ltem
Discussão, em turno único",- do Projeto de Lei da
Câmara n• 159, de I993 (n• 2.863/92, na Casa de origem), que veda o pagamento de dividendos e de participações nos lucros, com base em saldo credor da conta
de correção monetária-. apurado por empresas controladas pelo Poder Público, e dá outras providênciaS.
tendo
Parecer favorável, sob n• 517. de 1993, da Comissão
- de Assuntos Económicos.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n•' 23, de 1993 (n" 225/92, na Câmara dos
Oeputados), que aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia para Serviços Aéreos
entre seus Re~pectivos Territórios e Além, assinado
em Brasília, em 11 de agosto de 1992, tendo
Parecerfavorável. sob n" 407, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto. em turno único. (Pausa)
. Não havendo quem peça a palavra, encerro a ~iscussão.
A votação da matéria fica adiada, nos termos do art.
375, inciso VIII, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:__~Volta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteiia.
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR- MA. Pronuncia
o segU'inte discurso. ) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minha preocupação hoje é a mesma de to_do e qualquer
brasileiro. Desde maio, do ano passado, temos novo Ministro
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da Fazenda e, desde então, há uma promessa de que a intlação
vai baixar.
Talvez o nosso Colega, o nobre Senador e hoje Ministro,
Fernando Henrique Cardoso,- tenha sido o único Ministro
que nãO conseguiu baixar ao- menos uma fração de ponto
na inflação brasileira, em qualquer mês de sua gestão.
As me~idas_propo~t~s pelo Ministro Ferna!]do Henrique
Cardoso são, invariaVelmente, no sentido de aumentar a receita, na tentativa de tirar recursos do povo para resolver o
problema nacion-al.
Fala o Ministro da Fazenda em zerar o- défiCit público.
Acontece que o que está nos afligindo hoje não é propriamente
o déficit financeíro, rrias a volúpia do Governo em colocar.
dentro- deste País, qualquer dólar que for possível!
~tamos hoje com urna reserva de mais de 30 bilhões
de dólares, ou seja, a dívida que era externa está passando
a ser também interna. porque esses-·mrus -dê 30 bilhões de
dólares estão representados pela emissão de cruzeiros. que
tem o apelido de real, mas- que não tem nenhuma realidade
no que tange ao seu poder aquisitiVô.
Zerar o défícit do Orçamento não significa nada, porque
o meio circulante aumenta todos ~s dias. Toda vez que aumentamos nossa reserva é porque o Governo está nos levando
a esse caminho, quando emite cruzeiros para cobrir essas reservas.
Somos talvez, Sr. Presidente, como síntese_ de tudo o
que estou dizendo, o único País do mundo onde o dólar oficial
é mais Caro do que o-paralelo, cujO preço decorre do mercado
normal, portanto da lei da oferta e da procura. O preço desse
dólar paralelo é muito inferio_r ao do dólar oficial. Isso ocorre
porque o G<?verno, todos os dias, aumenta o preçO do dólar
ofiCial para estimular a exportação de alimentos e grãos, aumentapdo o custo de vida e, conseqüehtéiífente-, gerando mais
·fome à população.
-

0 Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex•! um aparte?
O SR. EPITACIO CAFETEIRÂ -Concedo um aparte
ao nobre Senador.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ realmente toca em
pontos fundamentais da _economia do País. Parece que comerciantes, industriais, empresários, em geral, sabendo que o
Governo é de aumentos, elevam, sem limites, os preços de
todos os bens. Para não interromper b --discurso de V. Ex".
mas para dar um exemplo que toca ao bolso de todo mundo,
inclusive do mais pobre cidadão deste País, um pão francês,
o pequeno, já cuSta mais de 35 cruzeiros reais. Ê um exemplo
altamente significativo, porque atinge toda a população.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Senador Josaphat Marinho, V. Ex" mostra que o bolso do mais pobre
também é atingido. Nesse ponto eles não têm discriminação:
avançam no dinheiro do grande e_ do pequeno, do rico e do
pobre; o importante é saber onde há dinheiro para arrecadar.
Veja V. Ex~, de início, o 'Governo, nessa sua reforma
tributária, quis criar um fundo de emergência, desde que fosse
um fundo de emergência eleitoral, porque pretendia t~rar dinheiro de Estados e Municípios, segundo o~ próprios .assessores do Ministro, para ser aplicado tambt:!m em Estados e
Municípios. Ou seja: desejava apenas mudar a mão de quem
aplica. E já agora vemos o Ministro da Faúnda, dizem que
em plena campanha eleitoréWt, distribuindo cestas de alimentos
no Nordeste.
Ora, Sr. Presidente, tudo isso é muito- desagradável na
hora em que se quer austeridade, rigor nos gastos.

Dizia cu, no Início, que a tentativa era tirar dinheiro
de Estados e Munic1j)ios. Fui peremptório, neste plenário.
mais de uma vez: Não apenas voto contra. mas trabalho contra
essa medida que provoca. com-toda a certe.iã, o desequilíbrio
nas contas dos Estados e Municípios. E foi tão grande o barulho feito que houve o primeiro recuo: o Ministro abriu mão
da sua tentativa de se apropríar de 15% das receitas municipais.
Hoje os jornais nos dão conta de que o GoVerno também
estaria propenso a .(ctiíar os 15% doS Estãdõs ou a reduzir
esse índice à metade. 7%, desde que pudesse retirar algo.
Mas, em último caso, se não pudesse, aumentaria outros impostos, inclusive o Imposto de Renda: qu~m paga 25% pagaria
26,5%; criar-se-la nóva alíqUota de ~5% para depois. quem
sabe. surgir uma de 45%~
Sr. Presidente, o grande gerador desses· problemas é a
política de aumentar os preços dos produtos agrícolas. a qualql!er C:4Sto, partindo não apenas do aumento do produto,
mas principalmente da valorização do cruzeiro real no mercado. cambial, o_u_ seja, na mudança _do preço do dólar, o
que facilita a exportação desses produtos.
-:"-- situação do l?rasil é esta:_o_que for possível, o Governo
compra e armazena, para apodrecer. desde que o pobre não
tel}l]~ o direito de comer~ e, quando tiver o que ·comer, que
seja nas mãos das autoridades governamentais. como sói acontecer no Nordeste, com a ida do Ministro Fernando Henrique
Cardoso para distribuir, a mancheias. boJsas de alimentos.
Quero registrar meu protesto. Sr. Presidente: não é possível que se continue a aume-ntar uma reserva que o Brasil
não precisa. Proporcionalmente, eu diria que o Brasil é o
País que tem a maior reserva cambial do mundo. Nenhum
país, com dívida de 100 bilhões de dólares. tem uma reserva
de 30 bilhões de dólares. Pagamos os juros dos 100 bilhões
que estãlnos devendo e cobramos os juros do povo mediante
emissão constante de papel-moeda.
-_Tenho a certeza de que o Governo não se satisfaz. O_
Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso não se satisfaZ-. Este
ano S. Ex• acrescentou à re.ceita a COFINS, mas achou pouco;
acrescentou à receita o JPMF. mas acho_u_ pO!lCO; _e agora
quer aumentar o Imposto de Renda. quer tomar dinheiro
de Estados, quer tomar dinheiro de Municípios. Tudo isso
para aumentar reservas que provocam inflação e enriquecimento do Governo e dos bancos. Estes estão tendo lucros
absurdos. Na verdade, o q~e vale para esse Governo é o
seguinte chavão: Aquele que tem dinheiro, ganha máis e quem
não tem, deve mais. Os nossos supermercados estão aí a provar
que, a cada dia, o povo comprâ menos para comer-e tem
menor poder aquisitivO pãra- se alimentar.
Como exemplo, cito o funcionalismo público, para o qual
Governo anuncio-u um reafuste de 193%, que os jornais
chamam de aumento de salário. Ora, se o reajuste é de 193%,
foi porque houve um desajuste nos salários da ordem de 193%;
um desaju~te lento, ,g:J;"adl!-al,_ progressivo, que fez com que
muitos funcionários se endividassem. E, além de ganharem
menos, ainda pagam ~ais, porque os juros sobem assustadoramente a cada dia.
Com tristeza, vejo, nos meios de comuOicação, os locutores especializados, técnicos, dizendo: •'A aplicação vai relider
_42%'" Na realidade, 42% que o banco retribui ao capital aplicado não chega nem sequer a manter o poder aquisitivo daquele dinheiro. Muitos correm para a aplicação finailceira na
ilusão de que vão ganhar. Não vão ganhar coisa nenhuma.
Estamos comprando papel podre. Estamos caminhando. Sr.
Presidente, para dias difíceis.
-
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Admira-me qu~ o Ministro fernando- Henriqu~ Cardoso,
não C economista, mas -ê- soêi6Iogo~-itã0 sintã O que a
soctedadc está sofrendo com a··sua pOlítica.
_
O Sr. Josaphat Marinho- Permit~~me y. Ex• u_m aparte,
nobre Senador Epitacio Cafeteira?
O SR. EPITAC!O CAFETEIRA- Ouço o nobre Senador
Josaphat Marinho.
--- --
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doleiro deste País, é quem compra dólar de todo mundo e,
cheio de dólar, com mais de 30 bilhões_ de dólares, ainda
se esconde atrás da UFIR que cobra permanentemente em
seus impostos, inclusive !H~ Imposto de Renda, que pago uma
vez só por ano, declarado uma só vez·, o contribuinte tem,
todavia, que regiStrar·a-UFIR de cada mês que recebeu, pat.à
que com isso o Governo possa tirar·até o último tostão do
trabalhador.
Sr. Pt:esidente, graças a Deus, vamos ter uma el~ição
O Sr. Josaphat M_arinho - Note. mais V. Ex•: além de
este ano. E pelo menos um motivo de esperança; É possívet
tudo_iss~~ o GOverno está legislai-idO 3.busivamente por medida
que de tudo isso venha uma gránde desilusão, mas, pelo menos
provtsórra. Todos os assun_tos ~gora ~_ãp_objeto de medida
teriws hoje uma esperança. Eu tenho a esperança de que_,
provisória, inclusive aquelas a respeito das quaiS o Congresso
depois de 3 de_ou_tu~ro, tenhamos Ministros que estejam· Cfriãlitem orientação segura de que somente cabem em lei formal,
ficados para as suas pastas; que o Minis_tro da Fazenda trabalhe
como o caso de matéria tributária. Mas, ainCfa agora, sãiu? D,ec~eto Executiyo nv _1.044, de 14 de ja_neiro de 1994, que mais e fale menos; que o Ministro da Agricultura conheça
melhor o problema agrário e agrícola e que tenha sensibilidade
mstltut o Programa NaciOnal de Descentralização e constitui
de que o produto originário das atividades de seu Ministério
câmara especial do Conselho do Governo. NeSse processo
deva ser acessível ao povo brasileiro.
de descentralização, entre outros objetivos, o Go-verno declina
Ainda há pOuco, o nobre Senador Josaphat Marinho falaeste: as atribuições de execução serão prefereitCíalme-nte des~
centralizadas para 6rgãos e ébtidades da administração pública - va que o pão francês está custando 35 cruzeiros, mas·. à proporção que ele aumenta· no preço, .. diminui ·no tamanho. Hoje,
estadual, municipal ou do Distrito Fe"deral, mediante convêcompra-se dois pães pelo tamanho de um pão inteiro. Ve'mos
nios ou _contratos. Não__ é a lei que va:i dizer o que pode- ser
que são mini pães, que mlo satisfatem a-ningUém no café -da
t!ansfendo para a cort'fpétência da União ou dos Estados.
manhã.
E Um decreto- que quer regular iSso e obter a_ transferência
Sr. Présidente, encerro mtrthas palavras não só com ·a
de ônus e de obrigações, mediante __çonvéiJi9s_ ou contr"-_tos.
tristeZa que me invade a alma, mas principalmente com a
Os Estados que já estaO eOfraQuecidoS, conlo pÚderãÓ aceitar
esperança de qUe vamos ter-melhores dias, com um Presidente
esses convênios ou contratos?
que saiba enxugar o dinheiro nacional, que tenha pelo dólar
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Senador Josanão apenas a raiva do náme mas que não queira acumulá-lo
phat Marinho, V. Ex" enriQuece-este-meu modesto pfõnuncia~
nos cofres públicos.
mento. Mas. casos co·mo esses que '!_._Ex"' trai como exemJ)Io,
Que o Governo recolha os cruzeiros e entregue os dólares,
o que--se apura é isto: o Governo quer ceritiãliiãi os recursos
para que o Brasil melhore. e tenho certeza que vai melhorar.
e descentralizar despesas. A rece"ffã-é centralizada no Governo
A minha esperança é essa eleição. Fui cOntra a sua anteciFederal, as despesas não; elas devem ser feitas Qelos _Estado~.
pação; hoje, aceitá-la-ia de muito bom grado.
pelos Municípios e pelo Distrito Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O GOverno, como dizia eu ainda há pouco, na realidade,
é quem provoca a forn.-e. Provoca a fome porque estimula
Durante o discurso do Sr. Epitácio Cafeteira, o
o aumento do preço dos alimentos. Então, o Governo cria
Sr. Chagas RodrigÚes, /' Vire-Presidente, deixa a ca.deiuma Campanha Nacional Contra a Fome e chama um homem
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior;
de bem, um homem abnegado para dirigir-a Cãmpanlia da
2" Secretário.
Fome. E enquanto essa campanha puder ser feita com pouca
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a paladespesa para o Governo; COin doações particulares, tanto mevra
à
nobre Senadora Júnia Marise.
lhor para o Governo, que pode continuar estimUlando o au.A SRA. JÚNIA MARISE (PRN -,- MG. Pronuncia t>
mento do custo de vida.
__ _
seguinte disc.urso,_Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente,
Uma coisa é verdadeira: com a inflação o pobre perde,
com a inflação o trabalhador sofre. Ele já recebe o seu-salário, Sr'-' e Srs. Senadores, transcorre hoje_ )Jlais um aniversárib
da Rádio Itatiaia. É exatamente_ para fazer este registro_ qu~
ao fim do mês, com um desconto. Para quem, no final d6
mês-, deveria receber cem, esses cem valerão seSsenta, porque
ocupo a tribuna do Senado Federal.
_
- A Rádio_ Itatiaia CO_Il?-pleta n~ste dia 4~ anos çle profícua
40% foram perdidos pela inflação.
E rtão adianta reajustar para o mês imediatamente s.eguiú.: - existência, operan-do em setor de__ grande c,ompetitividade. E
te, porque nele também vai acontecer a mesma co1sã: s·e·o
a emissora cresceu e consolidou-se no prestígio _e no reconhecimento que lhe devotam milhões de ouvintes fiéis e permàsalário for aumentado para cento e_quare'nta, serão recebidos
60% de-sse-vãlor:Porque ocorrerá uma inflação de mais de
nent.es, s.eja em Belo Horizonte ou em várias outras cidades
mineiras, rCsultaao da multiplicação dos ideais de implanta~ã-o
40%. En-tão, esse é o quadro que estamos vivendo.
o--GOVerno falou na URV. que seria uma espécie, como
da comunicação entre a sociedade e o desenvolvimento de
Minas .. __ ___ ~,-- _ _ _
_
__ ,
diz o ex-Ministro Delfim Netto, de "dólar bastardo". um dólar
que não se chamaria dólar e, sim, URV. Mas já-se chega
Fortaleci~a d() entu~iasmode Januário_Çarneii"o, que na
à conclusão de que com a URV o trabalhador perde 33%.
juventúdé decidira rasgai:- para o radialismo os caminhos que
Então nós insistimOs em não ter uma moeda forte para
idealizara, a Rádio Jtatiaia, desde os seus primórdios, reflettá
retribuir o trabalhador.
a ~udácia, a determinação e a competência do seu fundador,
Eu perguntaria·: pdf que não se faz o ·pagãfitchtC>"do salálOgo con_quistand~_espaço privilegi~do entre os órgãos de=CiJrio, por que não se estabelece o salário, poi que-não se estabemuniCãÇ-àõ- de -inãSsa do nosso Estádo.
_Começou com uma_ pequena est_açãç; de lOOkW, ocupando
lece utna forma de correção na base da UFIR? Porque o
Governo se esconde atrás da UFIR. O Goveri.lo.·é o m3.ior
o E-difidô -Ouro, em Nova Liffia. Vendo-a hoje dotada dos
qu~
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mais avançados equipamentos de radiodifusão, poucos selem-

bram daquele tempo de heróico pioneirismo, em ·que os ajustes
da emissão sonora eram regulados pelo apertar e desapertar
de um parafuso, el)quanto alguém corria até o receptor mais
próximo, para -conferir a qualidade da transmissão.
_
Já em 1955 a emissora multiplicara por Cinco a -sua potén·-cia, para chegar agora, percorrido um longo caminho de lutas,
aos 50kW, o que lhe permíte uma cobertura sem concorrentes
e uma das melhores do País. Ampliando sua área de comunicação, o Vale do Aço, região de grande porte industrial,prepara-se para receber_mais uma emissora do Grupo Itatiaia, empreendimento que JanuáriO Carneiro revela como resultado
de perseverante trabalho e ajuda maior e indispensável do
''dedo de Deus ...
Desde a sua instalação, a Rádio ltatiaia firmou-se como
emissora comprometida com o jornalismo, com o esporte e
com a prestação de_ser_viços de utilidade p_úb!ica, visando propiciar à população a informação honesta e correta dos fatos
e eventos cotidianos da vida dos mineiros e do País_.
No início de 1962, em comemoração aos primeiros dez
anos de sua fundação, lançava-se a "Copa Itatiaia", evento
apontado como o maior torneio de futebol amador do BrasiL
Naquele mesmo ano, nas criativas trarismissões da Senlana Santa, o Frei Martinho Penido Bournier iniciou a série
"Nos Passos de Cristo", originando programas anuais realizados elli Roma e um compromisso de fé até hoje transmitido.
Em 1966, em ffiais uma inédita iniciativa, a Rádio Ítatiaia
tranSmitia, da Inglaterra, os jogos da Copa do Mundo, sob
o comando de Jota Júnior e Osvaldo Faria.
Marcaram, ainda, a história da Rádio ltatiaia a transmissão do Congresso Eucarístico Internacjonal._realizado em
Bogotá, em 1968; a transmissão das cerimónias religiosas da
Semana Santa, em Roma, em 1969. Com a partiCipaçãO de
José Lino e Oswaldo Faria, a emissora, pela primeira vez
no rádio brasileiro, transmitiU ã -programação via- satélite Intelsat.
A Rádio Itatiaia tem dado provas de sua capacidade de
liderança e de mobilização popular, utilizando sua força como
veículo prestador de serviços para coordenar as ações de socorro às vítimas das piores enchentes e tragédias que marcaram
a história do povo mineiro.
Incomparável, também, na históriã- da ·radiodifUsão pátria, tem sido a cobertura da Rádio Itatiaia nas etapas das
apurações eleitorais. Nessas oportunidades, a emissora, sob
o slogan "A ltatiaia nãO Perde vot-o", tem sido infalível na
divulgação prévia dos resultados dos pleitos._
Para nós, qu_e a conhecemos tão de perto, a Rádio Itatiaia
é uma emissora ágil, decidida e dedicada aos interesses maiores de Minas - o espelho de seu fundador. Nos seus 42
anos, confunde-se com a história recente do _nosso Estado,
fazendo valer a sua obediência à verdade, o seu compromisso
perene com õ .fo"rrtalismo sério e competente.Para nós, repetimos, este breve registro do42" aniversáriO
da Rádio Itatiaia tem especial signifiCado. Çç:q1o Jornalista,
honra-me haver integrado os seus quadros, cdmandando um _
programa diário que viria a ser transformado em tribuna popular. Convivemos com a sua direção, repórteres: efuncionários,
adquirindo a experiéncia e o aperfeiçoame-ntO qUe vi~~-~--~
enriquecer a nossa carreira corria profísSiOriãFâa Comuni~
cação.
.· . •· ·
.
··
Q profissionalismO de todos qUe úliegfâ~~- se~s-div~~sOs
setores tem sido a marcajmprirtiida pela dire"ç~o d~ Januário
Carneiro e Emanuel Carneiro; no jornalismo·. chefiado pelo
o
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jornalista Márcio Dotti, no esporte. pelo jornalísta Oswaldo
Faria, e pelos comunicadores, que fazem de sua transmissão
diária os maiores índices de audiência cm Minas Gerais._
Por esta razão e reJ)fesenfando o reconhedmento do- povomineiro, registramos, ·nesta tribuna do Senado Federal._o respeito, a admiração e os aplausos por mais este aniversário
da Rádio ltatiaia, marcado pelas vitórias de um grande desafio
do passado transformado na consecução de uma obra que
se projeta em Minas,_ em defesa do nosso povo, das nossas
instituições, das liberdades democráticas, da étíca e da cidadania.
Portanto, Sr. Presidente. Srs. Senadores, com este registro ·nós queteni-Ós saudar, aqui, mais uma vez. o aniVCrsàrio
da Rádio Itatiaia.
tfoje, todos os seus funcioná_rjos, jornalistas. e todos
aqueles que já integra-ámi o jornili{Smo da Rádio Itatiaia estão
reunidos em Belo Horizonte, na sede da sua emissora, numa
missa de ação de g~aças. . .
_
Com esse devotam~nto à caus;;t do nosso povo e, sobretudo, corri a fé que sempre imprimiu os di retores da Rádio
Itatiaia, protegida especialmente pelas bênçãos de DCus, certamente e~sª- -~misso~~ cqnseguirá galgar novos. passos e novas
vit6riaS~ para que possamos sempre e permanentemente ter
um jornalismo sério, competerlte, honesto e comprometido
com a verdade.
Era o que tinha~ ~izer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nàbor Junior)- Concedo a palavra à nobre Senadora Eva Blay.
A SRA. EVA BLAY (PSDB- SP.Pronuncia o seguinte
discurso.)--: Sr- Presidente, Sr"_ e Srs. Senadores. quero prestar somente um rápido esclareCimento sobre es_te meu Reque- _
rimento n" 1.446, que diz respeito à retir?da do Projeto de
Lei n" 181/92, por mim apresentado, relativo apenas a um
tópico da Lei do Planejamento Familiar. Como V. Ex~s se
lemb~am, aqui apresentei, tendo sido aprovado por unanimidade, in totum, um Projeto de Lei relativo ao Planejamento
Familiar.
-Não é esse que estou retirando. O que estou retirando
é apenas aquele que diz respeito aos financiamentos r;-xternos,
às verbas que são aplicadas por entidades estrangeiras no
Brasil para que sejam utilizadas no capítulo do Planejamento
Familiar.
Estou retirando esse Projeto. que não tem nada a ver
com aquele maior que já apresentei e que já foi aprovado,
porque devo fazer uma justificativa mais ampla relacionada
a ele.
Embora tenha havido muita discussão a respeito da t:ntrada de verba exterior relacionada com esse problema, devo
dizer _que essas verbas relativas ao controle ou não do crescimento_ da população brasileira não pararam e não vão parar
·
de entrar.
Por exemplo. foi assinado com o Banco Mundial um empréstimo sobre o qual pa_ga_re_f!l()S_fl.ã_o só o seu total, mas
também os seus juros, de 250 milhões de dólares, relacionados
com o Programa contra a AIDS.
_
--· . ::_
Estou inteiramente de acordo que haja um programa
relacionado com a AJDS, mas quero saber como é que esse
dinheiro vai ser aplicado. O Senado, a Câm~ra, enfim, o
Poder Legislativo deve se pronunciar a respeito dessas verbas
que são muito maiores do que nós podemos imaginar. Essas
verbas podem _e devem entrar, mas devem ficar subordinadas
aos respectivos miriistérios brasileiros que as utilizarão, passando pelo crivo do Poder Legislativo.
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Desta forma estou r~tirando _apenas aquela parte.
Gostaria de solícita r à Presidência da Mesa que mandasse
retirar desta agenda a expressão "que diz respeito ao exercício
do planejamento familiar·•. para não cor'lfiffiiffCãusando conM
fusões em relação ao p-rojeto maior.
·
Meus agradecimentos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - A solicitação
de V .. Ex• será exam!nada pela Mesa.
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Jutahy Magalhães.
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de apoio; 9) mobilizar os recursos; e 10) fortalecer a solidarie.dade int~rnacional.
Em face dos preceitos da "Declaração Mundial sobre
E.d.ucação para Todos", in~~mbe ao Brasil grave responsabthdade na tarefa de proptctar à sua população o direito à
educação, direito, aliás, expresso na COnstituição Federal,
que, como se sabe, propõe, no art. 214, a formulação do
plano nacional de educação, de duração plurianual, com o
objetivo de erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, e promover a melhoria da qualidade do ensino~
entre outros. Além disso, é- mandamento constituc!on_al (art.
60 do A.to das Disposições -constitucionais Transitórias) que
O SR. JUTAHY MAGALHÁES-(PSDB- BA. Pronuncia
o Poder Público deve, nos dez primeiros-anos da promulgação
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sf'\~ e Srs. Senadores.
da Constituição -prazo que se encerra daq1.1l a cinco anos
em março de 1990, em Jomtien, Tailândia, o Brasil partícípou
-desenvolver esforços, com a mobilização de todos os setores
da ConferênCia -~de)?ducaçã_o para Todos, convocada pela
organizados da sociedade e com '1: aplicação de, pelo menos,
UNESCO --organização das Nações Unidas_ para:·a Educacinqüenta por cento dos r~ct,trsos_ referidos no art. 212 da
ção, a Ciência e a Cultura, UNICEF- Fundo das Nações
Constituição, para eliminar o analfabetismo e. universalizã"f
Unidas para a Infância, PNUD- Programa' das Nações Unio ensino fundamental.
das para o- DeSenvolvimento, e Banco MundiaL Do evento
Não podemos asseverar, dia.nte desses preceitos constituresultou-a "Declaração Mundial sobre Educação para Todos:
cionais;que o Brasil tenha formulado, até o advento do ''P:lano
Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem'', cujas
de Educação para Todos", qualquerestrat.égia integrada entre
diretrizes devem nortear a formulação dos planos dec(!nais
as üêS.esferas do Poder Público para a erradicação definitiva
de educação dos países signatários, espe-ClãJrilente--õS ma-íS
do analfabetismo. do País, em que pese a existência de algumas
populosos do mundo, entre eles, Bangtades~. Brasil, China,
promissoras inicíativas em curso no âÕtbito do ensino fundaEgito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paguistão. ·
mental. Por isso, é bem-vindo o Plano, importante sistemaA Declaração de Jomtien põe em relevo, no preâmbulo,
tização de ações para erradicar o analfabetismo do Brasil.
_a triste realidade mundial no campo da educação, destac~J!do_
Sr. Presiderite, Srs. Senadores, o "Plano Decenal de Eduestes dados: mais de 100 milhões de crianças, das quaiS 60
cação para Todos_", fonnulado pelo MEC, é de grande valia
milhões são men!nas, não têm acesso ·ao -ensiiiO P'fitriái"io;
para o País, tendo em vista, sobretudo, o horizonte da próxima
mais de 960 milhões de adultos- dois terçoS "4os quais mt.dhedé_cada, considerada a importância cada vez maior que á edures - são analfabetos; mais de 100 milhões de crianÇas ecação básica assume no Brasil, no contexto da retomada do
inCOntáveis ··adultos· não conseguem concluir o ciClo básico;
desenvolvimento e na formação para a cidadania.
mais de um terço dos adultos do ml).ndo não têm acesso ao
Sua importância reside mais no coriteúdo de suas proconhecimento impresso, às nqvas habilidades e tecnologias,
postas do que propriamente na adesão a ele até agora demonsque poderiam melhorar-lhes a qualidade de vida. Embora
trada pela sociedade, pois de sua>elaboração não participaram,
reconhecendo que o mundo enfrenta hoje um q~:~_ad~o sombrio
infelizmente, muitas forças expressivas da Nação brasileira,
de problemas - o aumento da dívída d_e- I)luitos países, a
ei? vir~ude da. omissão do GoYerno Collor de- Mello, que
estagnação e ã.- decadência econômicas; ~s· difereriças econónao _se mcumbiU da tarefa no te_:(IlpO oportuno. Essa circunsmicas--crescentes entre as nações e dentro· delas, a guerra,
tância obrigou o Governo Itamar Franco a se ocupar da missão
as lutas civis, a violência, a morte de crianças ·a deg'radação
em exíguo espaço de tempo. Mas mesmo com essa limitação.
do meio ambiente,-, a_ Declaração- registra~ as esp_úaOças
conseguiu o MEC articular, para a elaboração do Plano, um
e as possibilidades que çomeçam a concretizar-se às vésperas
Grupo Executivo, fqrmac:;lo por representantes das três esferas
do novo século, quando se observa um_ autêntico pi'o"gr(;!sso
de gOverno, especialistas do próprio Ministério e autoridades
rumo â distensão pacífica, maior cooperaÇão ·entr:e as nações,
do_"Con~elho Na_ci_onal de SecreJários Estaduais de Educação
o reconhecimento .dos direitos e das possibilidãdes das mulhe-CONSED, e da União Nacional dos Dirigentes Municipais
res, o avanÇõ das realizações científicas e -cultu-r3._i~ -e ainpliade Educação -_l)NDIME, sem contar a participação de diríção acelerada das informações. ·ouarffO- a estãs~ nota-Se- que
gente~ e.. especi~li~tas de institui_ç9es de pesquisa e ensino e
comportam conhecimentos sobre cotno melhorar a quali4:a_de
de vida ou como aprender a aprender. "ESsas novas foiças•·· - representantes de--outras entidades, tais como o Conselho Federal de Educação - CFE, o Fórum dos Conselhos FederaJ.s
- realça o documento -, ''combinadas com a expetiêndá"
de Educação, o éonselho de Reitore's das Universidades Brasiacumulada de reformas, inovações, pesqursa:s, e cõnl o notêfVei
leiras- CRUB, a Confederaç_ão Nacional de Trabalhadores
progresso em educação registrado em ~-llitos paíseS, fazem
da Educação- c:NTE;_-a Cõiifederação Nacional da Indústria
com que a metã. de educação básica pai-a todos- pela priéneira:
- CNI, ,a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil/Movez na história - seja- Uma meta viável".
vimento de EduCação de Base- CNBB/MEB, a Organização
A "Declaração Mundial sobre Educaçilo pa·ra Todos''
das Nações Unidas para a Eduçação, a Ciência e a Culturã.
explicita seus objetivos e os requisitoS Para o alCãnce da universalização da educação em dez artigos, a seguir enumerados:_ - !JNESCO, e 9_:Fundo das_Nações Unidas para a Infância
1) satisfazer as necessidades básicas de apfendizagem; 2) exr ~UNICEF . . . .
Essas entidã..des contribuíram com sugestões para a redapandir o enfoque; 3) universalizar o acesso à educação e procção do documento, as quais foram consolidadas durante a
mover a eqjiidade; 4) concentrar a atenção na aprendizagem;
5) ampliar os meios e o raio de ação da educação básica;· ''Semana Naciorlat de Educação para Todos". realizada em
Brasilia no período de 10 a 14 de maio do corrente ano,
6) propiciar um ambie-nte adequado à aprendizagem; 7)_ fortaoportunidade em que representantes das três esferas de goverl.ecer as alianças; 8) desenvolver uma política contextualizada
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grupo técnico de acomPanhamento do Plano Decenal de Eduno firmaram o "Com-promisso Nacional de Educação para
cação para Todos."
Todos", com a determinação das diretrizes norteadoras da
É com base no Compromisso, cujos termos acabo de
elaboração das políticas de educação para os próximos ~anos.
expor, que foi traçado o "Plano Decenal de Educação para
O compromisSo está vazado nos seguintes termos:
_
Todos''. ··cujo objetivo mais amplo é assegurar, até o ano
"0 período de aguda crise social e- cconômica em que
2000, a crianças, joVens e adultos, conteúdos mínimos de
vive a Nação brasileira exige redobrados esforços para a consoM
aprendizagem que atendam necessidades elementares da vida
lidação da democracia e da cidadania. Nosso sistema escolar.
contemporânea''.
de baixa qualidade e produtividade, não consegue responder
Além disso, propôe-se o documento a contribuir para
às exigéncias de uma sociedade democrática e cidadã.
a participação brasileira na Reunião Preparatória da ConfeM
Apesar do avanço quantítativo do ensino fundamental
rência de Nova Delhi e a orientar os processos de detalhaobservado na década de 80, o direito de todos à Educação,
menta e operacionalização dos planos estaduais e municipais
consagrado na Constituição de 1988, permanece ainda um
que éslão sendo formulados, servindo-lhes de referência~
desafio para o presente e _o_ .futuro.
·
Ahreo Plano U_f!!a análise de situação e perspectivas da
Os compromissos assumidos necessitam, portanto, de
educação fundamental brasileira, apresentada em duas partes:
uma reafirmação efctiva pela ação do Poder Público e de
a primeira, sobre o contexto social, político e econômico do
todos._os segmentos da sociedade. Não podemos mais tolerar:
desenvolvimento educacional; a segunda, sobre o desempenho
de cada 1.000 crianças que ingressam na primeira série. apenas
do sistema escolar.
45 concluem o ensino fundamental em oito anos e sem repetênM
Na primeira parte da análise, realça o documento_o esforcia; da população de 15 anos e mais, 18,3% são ainda analfaço einpreendido no Brasil nas últimas décadas visando à elevabetos.
ção do percentual de 45, nos anos 60, pára 86,9, em 1990,
A conquista de um padrão de escolarização de melhor
da população na faixa de sete a 14 anos integrada ao sistema
qualidade, que permita inserir o Brasil em novo patamar de
educacional, malgrado ~s vicissitudes vividas pelo País: grande
desenvolvimento, depende de ampla mobilização da socieconcentração da população situada abaixo da linha de pobreza
dade. Neste sentido, os participantes- da- Semana Nacional
em áreas urbanas e suas periferias, esgotamento do modelo
de Educação para Todos, reunidos em Brasüia - DF, de
tradicional de crescimento eoonômico, heterogeneidade erigi10 a 14 de maio de 1993. decidiram propor a seguinte -age'nda
dez das estruturas económicas, concentração do progresso
de compromissos para orientar o "Plano Decenal de Educação
para Todos" c assim responder aos reclamos da democracia ~ técnico e da riqueza acumulada, elevados índices de desigualdade regional e social da renda.
... . _ _", _. ..
e da cidadania no Brasil:
Três ditdos resumem toda a perversidade da situaç~o braM
1 -Institucionalizar as políticas públicas de ensinO com
sileira: a concentração, nas mãos dos dez por cento mais ricos,
perspectivas de médio e longo prazos, para~supera:Ção da-trande mais da metade da renda _nacional, o recente aumento~
sitoriedade e dcscontinuidade_de gestão e a articulação coope_de 29,5 milhões para 39,2 milhões do número de pessoasrativa dos outros setores, de modo a tornar a Educação. de
que se encontram abaixo da linha de pobreza absoluta_ e a
fato, a prioridade política demandei da pela ·sociedade ao Poder
Público.
-----concentração de 56 por cento da população pobre na região
Nordeste e nas regiões metropolitanas.
_
2- Assegurar eficiente e. oportuna aplicação dos recursos
EVídentemente, com a acentuação das desigualdades,
constitucionalmente definidos, bem como outros que se fizeM
temMse a inibição do exercício da participação política e a
rem necessários, nos próximos dez anos, para garantir a con~
redução das oportunidades de acesso à escola e de extensão
clusão do ensino fundamental para, pelo menos, 80% da população em cada sistema de ensino._
_
_____ _ Qa escolaridade, problemas que atingem diretamente: _as_famílias de renda inferior, residentes em zonas rurais ou em zonas
3 - Elevar a qualidade do ensino fundamental, reconhe~
urbanas pobres, cujos membros apresentam maior difículdade
cendo a escola como espaço central da atiVídade educativa,
em vencer as séries inieiais"do primeiro grau, grandes poSSibidotado de estrutura material, pedagógica, organizacional e
lidades de repetência e maiores dificuldades para concluir
financeira capaz de oferecer à comunidade escolar condições
de realizar O- atendimento às necessidades Çlásicas Qe aprendi- o ensino fundamental.
_Bas_tante precário é o desempenho do sistema escolar
zagem das crianças e adolescentes.
do País, segundo os dados constantes do "Plano Decenal de
4 --Atribuir às unidades_escolares, nos-sistemas de ensiEducação-pata Todos", na segunda parte da análise da situano, crescente autonomia Organizativa e didãtíCo-p-edagógíca, ção da educação brasil~ira. Não mais que um terço das crianças
propiciando inovações_e-sua integração no contexto local.
entre quatro e seis anos recebe atenção _educativa de.boa
5 - Valorizar social e profissiOnalizante o rilagisiério, · qualidade. Existem no ]lrasil 3,5 milhões de crianças na faixa
por meio de programas de formação p-e-rrn-anente, plano tle
de sete_ a 14 anos sem oportunidades de acesso à escola básica.
carreira, remuneração e outros benefícios -:qu·e eStimulem a
Somente dois quintos concluem as quatro séries iniciais,· e
melhoria do trabalho docente e da gestão escolar._
menos de um quarto o f{~Zem sem repetência. Resulta desses
fatos a baixa escolaridade notada na população maior de 15
6- Definir as competências e responsabiiidades das difeanos e na grande quantidade de adultos subescolarizados.
rentes instâncias e setorcs do Poder PúblicO, em regime de
colaboração, incorporando a -participação de entidades, gru- Há, no País, 17,5 milhões de analfabetos formais com idade
·
superior a 1~ anos.
pos sociais organizados e da famt1ia no prOcesso de gestão
das políticas educacionais e da escola.
Muito_s são os pontos críticos que devem ser considerados
na fo-rmulação da estratégia de desenvolvimento da educação
7- Engajar os mais amplos segmentos ~PCíais na promoM
ção, avaliação e divulgação dos esforços _dci-,Universalização
básica: qualidade e heterogeneidade da oferta, formação de
professores, políticas educacionais, gestão dos sistemas e das
e melhoria da qualidade do ensino fundam-entalt instituindo
um organismo permanente de mobilização, assessorado por
unidades escolares e livro didático.
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e de comprometimento mais amplo com as questões do magisNinguém ignora que, entre as vanas- regiõeS do País e
tério; descontinuidade das políticas educacionais e insuficiente
dentro delas, entre as redes estadual e municipal e entre as
nível de SU'!, institucionalização; desarticulação entre níveis
escolas urbanas e rurais, existe a mais aguda heterogeneidade
de ~governo; dispersão e ineficiência na alocação e na gestão
de oferta. Há ainda muit~s esc.olas que não_oferecem as oito
de recursos destinados a investimentos para desenvolver o
séries do primeiro grau. Além disso, cerca de- 4,6 milhões
sistema e para operar e manter as un-idades escalares. "Em
de alunos estão matriculados em escolas com jornadas reduzisíntese", conclui o Plano, "o sistema educacional vem mosdas, com três ou quatro turnos. Aproximadamente 230. mil
trand()_ inCãpacidade de associar o acesso, a permanência com
escolas não dispõem de equipamentos e materiais tp.ínimos
qualidade eeqüidade para uma clientela afetada por profundas
para o desenvolvimento de suas atividades.
desigualdades sociais". Segundo o documento, "sobressaem
Quanto à formação dos professores, não é melhor o quaalguns obstáculos a serem enfrentados: a região Nordeste,
dro brasileiro. Embora tenha havido, nas últimas décadas,
as zonas rurais, as populações de baixa renda e a _clientela
aumento do número de mestres habilitados, há um compromeque in~essa precocemente na força de trabalho". Além disso.
timento da qualidade de seu desempenho, motivado pelo esgohá Cjüe se conferir atenção especial aos indígenas e aos portatamento dos sistemas de formação in1ci8.l, pela escassez da
dores de deficiência.
formação continuada dos educadore_s., pela precariedade das
Em seqüência à análise da situação da educação fundapráticas de recrutamento e alocação, e, principalmente, pela
mental brasileira e os obstáculos_a enfrentar, discorre o Plano
política salarial adotada no País, e pela aus_ência dos planos
sobre as estratégias para a universalização da educação fundade carreira para os educadores.
O salário médio do professor brasileiro de primeirO grau,- mental e erradicação do analfabetismo, especificando os objetivos gerais de qesenv_oly"~mento _da educação básica, as metas
segundo_consta do Plano, não atinge:US$200 me~ais., haven_
globais e as linhas de ação estratégica.
do grandes discrepâncias entre regiões e sistemas de ensinô.
O primeiro objetivo apresentado é ''satisfazer as necessiO baixo padrão da remuneraçãot()nra pôucô "atraente acarreira de professor~ -pois, víã de regra, eie-sc situa abaixO do dades bá~icas ele aprendizagem das crianças, jovens e adultos,
de outros profisSionais de escolaridade inferior.
_ _pr_9vendo-IQes_ as competências fundamentais requeridas para
plena participação na vida económica, social, política e cultural
No que concerne à continuidade e sustentaçãO-das polítido País".
cas educacionais é da gestão dos sistemas e das unidades
O segundo objetivo. é "universalizar, -com eqüidade, as
escolares, moitas são os problemas presentes na realidade
oportunidades de alcançar e manter níveis apropriã.dos de
educacional brasileira, a começar pelo fracasso de muitos proaprendizagem e desenvolvimento" .
jetes educacionais em nosso País, em ~iifU_de Ol!- da instabi. '.'.A!llPliar_ os meios e o alcance ·da educação básica", é
lidade política e- etonômica,-·que vem há muito afetando o
o terceiro obj_etivo.
Brasil, ou de co-ricepçõés eqU.iVoC3.'da-s· de reformas educacio-Já o quarto é formulado da seguinte maneira: "Fortalecer
nais e de formulação de projetes sem consistênCià -opáacíOrlal.
os espaços institucionais de acordos, parcerias e compromisAlém disso, há os graves problemas da gestão educasos".
cional, destaCando-se a alta rotatividade de dirigentes, responO quinto, o sexto e o sétimo ob jetivóS são e~unciãdo~.
sável pela descontinuidade das aç6es políticas c de projetes;
a centralização que afasta a comunjdade da gestão das escolas;
respectivamente, da seguinte maneira: "Favorecer um aro~
e a inércia do sistema. ·
biente adequado à aprendiZ:agem'', "incre~entar os recursos
financeiros para' -manutençãO -e- para investimentos na qualiAinda em relação ao desempenho do sistema escolar,
dade da educação básica, conferindo maior eficiência e eqUianalisa-se no Plano, a questão do livro escolar, registrando-se
dade em sua distribuição e aplicação" e "estabelecer canais
a ausência de uma política consistente para o livro didático,
amplos e qualifícados de cooperação e ültercâmbio educacom ênfase no aspecto qualitativO-, considerados os· se_g~inteS
cional e cultural de caráter bilateral, multilateral e internaaspectos: fundamentação psicopedagógica;·atualizaç-ão da incional''.
formação em face do avanço do conhecimento·n-a ·área. adequação ao destinatário, e elementos ideq_lógicQs implícitos e
O Plano enumera uma grande quantidade de .objetivos
~
- -,_
-- --:- intermediários que é necessário atingir para a concretização
explícitos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_...,.J0s objetivos gerais propostos: a definição de padrões de
Embora venha se ampliando no País a cons-ciência social · dprendizagem no domínio cognitivo e da sociabilidade. o estada importância da educação fundamental, muitos são O$ obstábelecimento de objetivos e metas de desempenho dos planos
culos e desafios a serem enfrentados na área. Realça o "Plano
curriculares; a garantia, às uhidades escolares, de padrões
Decenal de Educação para Todos" que, no Brasil~ "a educação
básicos de ambiente físico. recursos e tecnologias instrucio-_
básica não adquiriu, ainda, o status de questão nacional prenais, e de competências pedagógicas e de _gestão; a redução
mente e de item prioritário da agenda política, seja dos podede diferenc_iais de progressão escolar entre regiões e grupos
res públicos, seja das elites, das famniã.s e dos vários segmento::;
sociais; a manutenção no sisteina dos estudantes, de 10 a
sociais". A isso se acrescentam os problemas prój)rios de úosso
14 anos, em risco de deserção; a implementação de estratégias
sist~ma educacional.
para atendimentO 'aO aluno especial; a diferericiação d(}_moda-__
Esses problemas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são,
lidades, métodos e estratégias no atendimentO aos indígenas
principalmente, a baixa proàutividade do sistema, evidenc~(lda
e crianças de área,s_ rurais pobres. Além disso, enumeram-se
pelas perdas observadas·, por repetência e evasão; á llível
também o enriquecimento do acervo de recursos e tecnologias
insatisf3.tório-de qualidade do ensino; as práticas de avaliação
de apç:>io aos professores e dirigentes; a promoção de educação
continuada a joVe--o--ris e adultos subescolarizados, inclusive capaescolar inadequadas, inclusive no que ·concerne às aValiaç6es
externas para aferir o desempenho das escolas e do sistema~
citação sócio-profrssional, educação para a saúde e nutrição,
desigualdade e heterogeneidade da oferta de ensino entre
fortalecimento fainiliar e integração ambiental; oferta de proredes, regiões, localidades e escolas; incxistêriciá de Política
gramas de educação aberta e à distância; centros de difusão
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Neste particular. é preciso que a educação deixe de ser,
comunitária. Propõe-se também a consolidação das parcerías no Brasil, privilégio da minoria dominante, e que se abandone
entre o MEC. ás Secretarias de Educação estaduais e munici- a prática da política da alienação educacional, substituindo-a
pais; a articulação da ação das uniVersidades. Conselhos Estapor uma política que vise a uma ação transformadora que
duais de Educação· e de outras organizações governamentai~ incOrpore à Nação os milhões de brasileiros exCluídos.
e não-governamentais.-_políticos, empresários e trabâlhcidõfes;
Evidentemente, as mudanças necessárias à univerSalizao fortalecimento da gestão ·democrática da escola mediante ção do ensino fundamental no Brasil demandam a participaÇão
a constituiçãO ·e aperfeiçoarnerito de colegiados de pais e memdos poderes públicos e de toda a sociedade civil. dos educabros da comunidade_ escolar; a consolidaçã9 _dos CAie-.:.:_ dores e nãq-educadores. De fatO, Sr. Presidente, Srs. Sena,doCentros de Atenção Integrada à CrüiOÇá; reestruturação do res, não se alcançará a uniVersalizaÇãO do ens-ino básico em
atual quadro de distribuição, entre níveis de governo, dos nosso País, se isso não for uma meta assumida por todos
recursos fiscais e dos encargos de expansão e desenvolvimento
e se não for a proposta de uma grande aliança entre todas
_
e-de manutenção e operação dos sistemas; criação de fundos as forças nacionais.
e mecanismos não-convencionais de fin-aricíirileJitos a:prOgra:.;
Com muita clareza e propriedade, aliás, o "Plano becenal
mas e projetas inovadores em qualidade educacional e equali- de Educação para Todos"' trata da questão da participação
zação de oportunidades; incremento dos gastos públicos-ãdina
dos poderes públicos e da sociedade. quando apresenta suas
dos níveis mínimos constitucionalmente determinados. E
linhas de ação estratégica, centrando-as na atuação sobre -a
mais: expansão doS programas de formação, no exteiiõr, de demanda e na atuação-sobre a oferta.
Quanto ao pririleíi"o aspecto·- esclarece-se no Plano-,:
recursos humanos para a educação bási..::ã e estreitamento da
coop-era:çâo com organismos ~ritei'riacionais.
-- -deve-se empreender um esforço para a elevação do reconheA propóSinrdos objctivos elencados_, julgo-os, Sr. ~resi~ cimento da importância política e estraté-giCa- da educação
dente, Srs. Senadores, muito vastos e abrangentes, muitos fundamental na construção da ética e da cidadania e na- condudeles enunciados de forma exa_geradamente vaga. Muitos são_ ção de um desenvolvimento sustentado e socialment~ justo·.
Ê evidente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o sucesso
viáveis, mas há os que são apresentados mais como mera
declaração de "intenção do que propriamente como alvos poSsí- de todo -O Plano dependerá muito da importância política
veis de serem conquistados no horizonte do Plano. Evidente- que lhe atribuírem a sociedade civil e o Estado. Dessa forma,
mente, essa falha poderá reduzir a eficiência da estfafégia torna-se indispensável, na implementação dele, a participação
de todos os movimentos organizados da sociedade, das assodo Plano, vez que os objetivos não estão clara e precisamente
defitlidbS.'
' ·
· ' - ··
-· ' ·
ciaçõeS de pais, das empresas e dos sindicatos. Igualmente
é imprescirldível·que os poderes públicos -Legislativo, ExeQuàntO" às ·metas do Pl<ino, são PreVÍstaS seis. a sabe-r:
cutivo e Judiciário- assegurem o· cumprimento-dos mandatos
- incrementar, em cerca de 5Ô%, os atuais nNiiS de
conStitucionais e legais e.dos compromissos ·assumidos pelo
apreradizageni. nas maté_rias do nú_cleo comuTil, tomando como
Plano. Além disso, não podem ser esquecidos os profissionais
referência os novos padrões de conteúdos inínimos nacionais
e de competências básicas a serem determinados para o siste- da educação, cuja valorização social e profissional deve ser
estabelecida, e cuja participação é insubstituível nos processos
ma;
decisórios e de controle e avaliação do desempenho do siste--elevar a. no mínimo, 94% a cobertura da população ma. E, finalinente, -devem ser citados os meios de comunicação
em idade es_colar;
de massa, sem os quais não haverá a possibilidade de mobili....,..... assegurat a·_m~_lhoria d() fluxo escolar, reduzindo as zação social em torno da qualidade e da eqüidade da educação
repetências, sobretudo na la e.5"- séries. de inodo a que 80% básica.
das gerações escola,rcs_, do_ final do período, possam concluir
Em relação à segunda linha de ação estratégica, a atuação
a escola fundamental com bom aproveitamento;
sobre a oferta, preconiza o "Plano Decenal de Educação para
Todos" o reordenamento do binómio qUalidade e eqüidade.
--errar opOrturiidades_ de educação infantil para cerca
buscando-se novos padrões educacionais, compatibilizados
de 3,2 milhões de crianças do segmento social mais pobre;
c_om o direito social de satisfação das necessidades básicas
----;- proporciofrat atenção integral a 1,2 m,ífhão de crialtças
de aprendizagem. De acordo com essa dimensão, a prioridade
e adolescentes através do Programa Nacional _de Atenção Inteé o atendimento à população em idade escolar na educação
gral à Criança e ao Adoles~~nte (PRON~ICA), em áreas
fundamental, com o objetivo da eliminação do analfabetismo
urbanas periféricas;
e da subescolarização de jovens e. adultos. Para tanto, desta-ampliar o atendimento de jovens e adultos, priorizando
cam-se as seguintes ações: estabelecimento de padrões básicos
a faixa de 15 a 29 arfaS, de modo a oferecer _oportunidades
para a rede pública, fixação dos conteúdos mínimos determide educação básica equivalente a quatro séries•para 3,7 minados pela Constituição, valorização do magistério, des_envollhões de analfabetos e 4,6 milhões de subescolarizados.
vimento de novos padrões de gestão educacional, estímulo
O grande desafio colocado pelas metas· diz respiito à
às inovações, eliminação das desigualdades educacionaiS, me;.
solução do velho dilema qualidade-eqüidade e esbarra na
lhoria do acesso e -da permanência escolar, sistematização
questão de levar à escola e nela manter um grande contingente
da educação continuada de jovens e adultos.
de pessoas carentes e na questão da existência dos recursos_
Do ponto de vista estratégico, há a meu ver, no Plano,
financeiros ria- quantidade suficiente para o atingimento da
algumas ações a serem implementadas, que são de grande
meta.
relevância.
Não_ julgo ser impossível o alcance das metas propostas
Destaco a proposta de o MEC propor e especificar os
no horizonte do Plano. No entanto. sua conquista depende
conteúdos nacionais qUe sejam capazes de orientar a educação
muito de uma sólida vontade política, guiada sobretud_o pela
em seus aspectos universais e que a tomem socialmente útil,
determinação de se corrigiferri as iniqüidades sociais tão codeixando as complementações curriculares a cargo de cada
muns na sociedade brasileira.
sistema de ensino e das escolas.
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Verifica-se qu-e é medida prioritária para a eficiente iinNão menos importante é a proposta de uma política
plementação do Piano a consolidação da aliança firmada entre
longo alcance para o· magiStériO, envOlVend-o -os três níveis
o MEC, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação-de governo, as instituições _de ensino superior, Os sindiCatOs
- CONSED, a União Nacional de Dirigentes Municipais
e as ass<?ciações profissionais dOS educadores~ Evidentemente.
de Educação - UNDIME, o Conselho de Reitores das Unipara a Implementação dessa proposta, devem ser adotadas
versi'aades Brasileiras- CRUB- e o Fórum dos Presidentes
medidas legislativas e administrativas para a valorização dos
de
Conselhos Estaduais de Educação. Sem dúvida, a aliança
educadores, nos _termos constitucionais, não se olvidando a
e a parceria entre essas entidades situadas nas três esferas
estruturação de adequados planos de carreira e da reestrude governo é condição indispensável para a implementação
turação dos processos de formação dos profiss~onais de edue avaliação dos resultados do Plano. bem como de sua gestão.
_
cação.
- - -De acordo com o Plano, é aco!']~elh_ável a adoção do
Outro ponto de grande sigÓificadÓ. é a Proposta de fortalemeSmo mecariiSfuõ-::..:..._ alianças e parcerias- no ilível estadual.
cimento da gestão dos serviços educacionais de boa qualidade
No plano municipal será oportuna a instí_tucionalização dos
e ampliação de s_ua au_tonomia. De grande relevo é igualmente
Coriselhos Municipais. Esses- meCanismos etn rit'uíto facilitãrão
a redefinição das competências dos diversos níveis da adminisa formulação dos Planos Decenais em suas respectivas esteras -tração educacional. Segundo_ o PlanQ, à União ''serão atribuíde governo.
·
dos papéis de coordenação e art!~Ll_lação da formulação_ e avaMedida de implementação difícil, caso persista a atual
liação das políticaS nacionais,_de__ indt1çã9 a inovações ,e de
crise econônü"ca, e a que diz respeito à reeStruturaçãO e -aoapoio técnicO e financeiro pa-rà corrigir diferenças, zelaÕdo
fortalecimento do sistema de financiamentO da educação.
pelo princípio da eqüidade no atendimento ã- escolaridade".
Quanto a es-se aspectO. cOnSta~ do Plano duas propostas.
Já aos Estados e Municfpios caberá formular Planos Estaduais
A primeira é rio sentido de recuperar, no mínimo. os
e Municipais de Educação, conforme as especificidades e ca~
níveis_ de gastos p~blicos atingidos no final da década de oitenracteristicas regionais e locais.
.
ta, aproximadamente 4,3 por cento do Produto Interno Bruto,
Considero este ponto, Sr. Presidente e Srs. Senad-ÓreS,
elevando-o, no decorrer dos próximos dez anos, a 5,5 por
o mais importante de quantos constam da estratégia do "Plano
cento do PIB. Complementa essa proposta, primeiramente.
Decenal de Educação para Todos". Ele é-um instrumento
a captação de recursos externos, que perll!itirão a realiza-Ção.
de descentralização que labora em favor da consolidação da
com_rentabil~dade, ~e ___i_~vestimentos que, de outro modo, tedemocracia. O Plano que estã.mos .analisando - simples,_ e
por isso factível -confere grande importância ao papel dos - riam de ser postergados, e, em segUndo lugar, o iitcremento
Estados _e Municfpios, estes, nos termossonstitucíonã.is os - dos gastos privados em educação-~ em especial o apoio de
empresas, sociedades e entidades não-governamentais, a escoprincipais responsáveis -pelO ensino--functáffiental.
'
las e programas educacionais inovadores.
OUtro aspecto estratégico-de alta relevânCia e de profundo
A segunda proposta trata da concessão de maior eficiéncia
significado democrátíco é a-bUsca da eliminação das desigUale eqUidade aos processos de programação e geStão dos recurdades educac_ion~is'. Pretende-se a equalização de oportunidades educacionais com qualidade através da criação de:_mçca- - sos públicos, eliminando-se o desperdício e a superposição
de ações. PretenUe-se viabilizar a proposta mediante firme
nis~os de discriminação positiva-entre regiões, redes e escolas
coo-rdenação, por parte do MEC~ dos programas de investimais ~ren.te_s: procurando-se a compensação das diferenças
mentos e da manutenção de responsabilidade de Estados e
nas d1spombthdades e programação de insumos e nos resul~
Municípios, exigirtdo~se compromissos de atuação integrada,
tactos da aprendizagem. Concretamente, o MEC cóntinuarif
fUridados em acordos prévios e convêniOs, ·com clara definição
implementando as políticas de aperfeíçõainento dos critérios
das responsabilidades das partes. Serão fiiianceir3mCnte estide distribuição de recursos aos Estados e Municípios, ãléin
muladas as parcerias e os projetes que apresentarem caráter
de manter em execução o Projeto Nordeste de Educação e
inovador e de maior alcance social.
o Programa Nacional de Atenção ·Integral à Cr_:iança e _ao
Embora f.lãO especificandO os meios a serem utilizadOS
Adolescente (PRONAfCA).
na i~if~lementa.ção _da medida, o Plano faz referência à coopePor fim, no que concerne à estratégia, nãO podemos deiraçao mternacwnaT no campo do conhecimento e das tecnoxar de n;gistrar a proposta de institucionalização dé-programas
logias atualmente disponíveis na átea educacional, declarando
alternativos de educação continuada, cujos escopos principaiS
a necessidade de s~, buscar, através de acordos de coopetaçád, ~
são--a teâução do número atual de analfabetos entre 15 e
a transferência e a adaptação de métodos e tecnologias. Pre29 anos e a elevação dos níveis de escolaridade dos_ jovens
tende-se que a_ transferência de conhecimentos se processe e adultos subescolarizados. Esses programas deverão r_esultar_
através da formação e atualização de recursoS humanos, include acordos entre as adminiStrações est,aduais e municipais
sive aqueles das administrações educacionais nos Estados e
de en~ino, instituições especializadas ~e forll!aç~_o profissional,
Municfpfos.
orgamzaç6es não~ governamentais e entidades de trabalhadoEntre as medidas e instrumentos· de implementação arrores e patronais. Serão eles operados em sistemas -descentfa-lados no "Plano Decenal de Educação para Todos" _estão
lizados, com ampla flexibilidade e versatilidade inclusive de
várias ações e programas que já se encontram em andamento.
tempo e local, com intensa utilização de progra~3S de ieledUPropõe-se a iritensificação dessas medidas, ajustando-as às
caçáo.
linhas de estratégias nele previstas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na análise que empreendi
A meu ver, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é muito sendo "Plano Decen~ de Educação para Todos'',_ alcanço agora
sata a decisão de orientar na mesma direção do Plano os
o ponto que conSidero o mais crítico, o das medidas e instruvários projetas ora .em execução, tendo em vista o aproveita.:
mentos para sua implementação.
men_to de iniciativ;:ts já testadas e o investimento nelas já realiSão indicadas quatro medidas ou instrumentos: consoli~
zados.
dação de alianças e parcerias, eficiência e equa-lização no financiamento, desenvolvimento da cooperação e intercâmbio in~
Dentre essas âções, destaca-se, primeiramente, o PRÓtemacional, e intensificação de ações governamentais.
NAICA- Programa-Nacional de Atenção Integral à Criança
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e _ao Adole_scente. Como se_ ~abc, este é um_ programa que e a-cons~qüe:nte disseminação de informações que conduzam
·
visa à defesa da criança e do adolescente. à promoção de iniciativaS pio!Íciras.
Outras propostas e.<>tão situadas no campO do desenvol-sua saúde e ao oferecimento de creche, pré-escola~ educação
escolar, esporte. lazer. educação para ó trabalho, alimentação vimeiúo da leitura e da escrita. Registra-s~ -~ma ~ér_ie deações
e teleducação. Esses subprogramas são executados primordial- que vêm _s~-~c,Iõ imple-me_iltadis. Pelo MEC em parceria com
mente em estruturas físicas especiais, os Centros de A tenção os S-iSteffiãS"estaduais e offi-unicipais de ensino, de forma articulada à Politica Nacional de Incentivo à Leitura- PROLER.
Integral à Criança c ao Adolescentes - CAIC.
Ca~e- realçar.espúlalmente, ª-o lado do Programa NacioOutra ação de grande_re(evância é_. o Projeto Not:deste
de Educação.
nal LiVro Dídático e do Programa Nacional Salas de Leitura,
Esse projeto, Sr. Presiqcl}te. ~Sr~. SenàdÕres. conta com a implantação pela Secretaria de Educação Fundamental, com
financiamento de US$418.• 6 rni_lh_ões por parte do Banco Mun- a cooperação do Governo francês. do Projeto Pró-Leitura
dial e US$317.9 milhões por parte dos governos Federal e na Formação dos Professores para a Educação Fundamental,
de_ Estados_ da região Nordeste. Seu objetivo é melhorar a cujo ohjetivo é a elevação da qualidade da formação profisqualidade de educação fundamental! especialmente nas quatro sional dos docentes, por intermédio da integração entre a
séries iniciais. "No Componente Nacional" - esclarece o sua formação teórica e prátiCa.
Sr. P:residente, Srs. -Senadores._ citam-se. ainda, como
''Plano Decenal de Educação para Todos"-:- "visará aconsolidar·a capacidade institucional do MEC para formular e imple- medidas e instrUffientOs de irrlple-mentação do ··Piano Decenal
mentar políticas no âmbito da educação básica- com o d_e_sen- de Educação para Todos". além dos programas já expostos.
volvimento -~consolidação de_sistemas_ de informações geren- outras a:_çt>es·: a Expansão e .Melhori_a da Ed~u,cação_ I,nfantil.
ciai·s e de acervos hihliográficos e capacitação das equipes o SiStema NaCiõnal de ECfUciÇão a Distància, a Estratégia
técnicas do Ministério -~, bem como desenvolver o Sistema de Equalização no Funcionamentq_ e_ Participação no Pacto
Nacional de Avaliação da Educação Básica e reestrUturar os pela Infância.
sistemas de distribuição do livro didático e da merenda escoEssas ações compree_!l_d~m b~sicame11:te, ~ada qual em
lar".
seú ·~mpo, a definiçâO e execução de estratégias de expansão
Prevê-se.que o Projeto beneficiará a seis milhÕes de alu- c rrielhoria _da_ qualidade _do atendi~~nto e__da educação à
nos _do ensino fundamental, permitirá a capacitação de 625 criãnças -"de zero a Seis anos;--0 desenvolvimeOtO de projetas
mil professores, a distribuição de lOQ milhões ~de livros -didá- de educ:a_ção a d~stârycia, de._multimeios e de apoio â sala
tioosc a recuperaÇao ou conStruÇão de 119 mil sal~s de aula. _ de ã.Uta;_a _a_doção, porpart~ do MEC,_d~noVos procedimentos
Gfiças ao Projeto Lãs Secretarias de Educação de nove Estã-- e critériO~( de eqUalizaÇão de recursos para a concessão de
dos da região Nordeste terão novos padrões de a~ministração.
ret?~rsos_ÇI~iundo~ do_T~soUro Na.dónal e dq Salário-Edu_cação
aos s_istemas estadr.;~ais e municipais de ensino, e intensificação
Nelas serão implementados 200 projetes de inovação pedagógica e eduç_a_ci_onal.
da participação, no que diz respeito ao MEC, no eslorço
Também chama a atenção, no âmbito do Plano, o Sistema nacLç,t)al que se realiza em prol da criança, através do Pacto
Nacional de Avaliação Básica- SAEB, que veii! sendo desen- pela Infância.
Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, merecem relevo
volvido com a finalidade de aferir a aprendizagem dos alunos
e o desempenho das escolas de 1'.> grau e prover informações dua~ outras ações, ambas com marcas muito especiais do Gopara a avaliação e revisão de planos e programas de qualifi- · verno It:am·ar Franco.
A pi'l"tl1eirã delas, a detiOminada -.. E-Stfãtégia de Equalicação educacional. Parte das operações do sistema é finanzação. no Financiamento"·, procura implementar uma sistemáciada pelo Compon-ente Nacional do Projeto Nordeste de Educação. que lhe destinará 5 milhões de dólares. Além disso tica de finandãmeiltos de projetas nã áfea da educação básica
são-lhe destinados recursos oriuntios de co.operação técn.ica voltada para a equalização e correção das disparidades entre
regíões e Municípios,_ rnedianté a adoçfio de novos procedi- _
internacional.
mentes e ciitérios nã concessão de :recurS9s provenientes do
Segundo a ótica dos especialistas, essa ê uma das princiTeSOUro Nicional e do-salário-educação, permitindo que Estapais ações do "Plano Dec_enal de Educaçâo para TodOs··,
dos e Municípios mais pobres reccb~ru maior volume de _recurtendo em vista a importância de_ seus objetivos: pesquisa e
sos para cOinpériSãr--deficiêncii:ts de arrecadação e corrigir as
desenvolvimento de métodos e instrumentos de avaliação esdesigu'!!9ad~s _e]{~stente~.
colar, a implementação de centros regionãís de _estud_Qs em
·-A outra ação é referente à "Descentralização dos Prograw
avaliação, formação e capacitação de reCursoShUmanos para
mas de AssistênCia ao Estud3nte''; que busca a integração
a área e produção de pesquisa aplicada para subsidiar políticas
de esforços e~tre o MEC, Estados e Municípios. principal~
públicas de qualidade educacionaL
meri(i:!-rio" que concerneoao-s programas de aSsistência ao estuSaliente~se aind~ o_ Programa de Capadtação de Profesdante, coro destaque para os referentes à merenda e ao_ livro
sores, Dirigentes e Especialistas. Esse programa apresenta
didátiCo. Com essa a-ção,já Sé-:tenl Ootado rilelhoria na eficiênduas dimensões: a melhoria da formação inicial dos profissiocia da oferta dos serviços, eliminando-se superposição de açõcs
nais. com profundas mudanças no sistema responsável por
e desperdíciO de recursos.
essa formação, e a siste-matização e expans_âo da formação
continuada dos profissionais da edu_cação básica. Entre aS
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
açõesem curso~ cita-se o Progi"ama "Um Salt9 para o Futuro ...
Ao encerrar meu p-rofiO.nciamento, pretendo externarveiculado pela TV Educativa, dirigido a professores das quatro
lhes a satisfação de ter podido constatar, na análise que ora
·
séries iniciais.
concluo, as idéias básicas que nortearam a formulação do
Não se pode esquecer o Programa de ~eoio a Inovações
"Plano de Educação para Todos·', expressas no propósito
Pedagógicas e Educacionais, em cujo âmbito-se realiza amplo< de universalizar com qualidade o ensino fundamental no Brasil
e erradicar o analfabetismo no horizonte dos próximos dez
levantamento de ações inovadoras em gestão e processos pedagógj<;-os escqlares, o estudo e a_ avaliação de .casos relevantes
anos. De maneira muito sintética-, pOderia afirmar-lhes que
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Audiências públicas foram realizadas em todas as regiões do
País. Todo esse processo nos propiciou. aos membrOs da Comissão. um conhecimentO atualizado sobre o nosso País. Creio
que se_ nos avivou o sentimento de brasilidade, assim como
a nossa responsabilidade diante dos imensos problemas que
ainda persistem.
AS PRINCIPAIS CONSIATAÇÓES
Ao longo desses meses podemos faur muitas constat~Çõt:~ c aprofundar_o conhecimento sohre vários assuntos.
Desejo de~tacacas segui~Hes constatações:
--- . .
a) primeiro. persistem as desigualdades regionais e so~
dais em nosso País;
b) _s~gundo. a situação de pohreza continua alarmante,
sobretudo no Nordeste rural c nas grandes cidades;
c) terceiro, os prohlemas urbanos vêm se acentuando.
As grandes e médias cidades não têm sid0 capazes de absorver
produtivamente os ciclos migratórios oriundos do campo;
d) quarto. existe uma correlação estrei_ta entre desenvolvimento econômico c pobreza. Quando o crescimento económico foi elevado. os índices de pohreza e os indicador.es sociais
melhor<iram;
- e) quinto, as políticas públicas, voltadas para promover
o desenvolvimento social. não têm sido bem-sucedidas;
_f) sexto. as instituições governamentais. de cerra forma,
têm sido_ vítimas do processo de instabilidade política (e de
instabilidade das políticas). De forma particular. as instituições
ligadas ao planejamento nacional e regional têm sido enfraquecidas ao longo do tempo, a ponto de ficarem praticamente
desprovidas de sua capacidade de formulação e negociação
de novas políticas e planos. No processo de enfraquecimento,as instituições sofreram uma m-udança indesejável e inicialmente imperceptível no seu próprío papei·. de promotores
de mudança e de desenvolvimento, passaram a ser agentes
da manutenção do status quo e da defesa de interesses- cotpora~
ti viStas;
g) sétimo, a crise econômica que atacou o Brasil na décaO SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pronuncia-6~uínte· -da de oitenta e que persiste ainda hoje,_e.xpressa nas elevadíssimas taxas de inflação e na recessão que caracteriza a política
discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, tenho grande
do "avança e pára" (stop and go), tem se refletido não apenas
satisfação em trazer para a consideração de Vossas Excelências
nos indicadores económico~ e_ sociais, mãs também na vida
as idéias principais do Parecer aprovado pela Comissão Espepolítica do país. O aumento da competição pelos empregos
cial Mista para o Estudo ds>_ De_sequilíhrio Económico Intirredisponíveis tem levado grupos minoritários habitantes_das regional Brasileiro. da qual tive a honra de ser o Relator.
giõeS mais _desenvolvidas do Sul e do Sudeste a desenvolverem
As idéias de que tratarei aqui compreendem m: seis itens
um sentimen_to exdu~ent~ em relação aos migrantes ~as r~
seguintes.:
giões mais pobres. -são idéias separatistas· desCabidas_, que
a) as principais conStatações da CorriiSsão;
não se coadunam co_m a tradição his.tói"ica e cultural brasileira
b) a busca de um novo paradigma para o desenvolvie nem com o momento atual que aponta para a necessidade
mento equilibrado do Brasil;
de maior_ irtteg~açãg _entre as nações e estados;
_
c) a sugestão de uma nova estratégia para o desenvolh) oitavo, creio que os estudos da Comissão Ütmbérri
vimento equilibrado do País;
constataram a falência do modelo de estado intervencioniStãd) a questão das instituições e o desenvolvimento regioe execator;··muitas· ·vezes dissociado dos interesses da socienal;
dade. Não existe mais espáço para o planejamento centra-·
e) aspectos relevantes para o desenvolvimento da? diverlizado e para-o Es:tado provedor direto d~ bens e serviços.
sas regiões; e
De outro lado, entretanto, os estudos não autorizam a defesa
f) síntese e recomendações.
do liberalismo purq~ Existe ainda um papel significatiVo para
O TRABALHO DA COMISSÃO
o Estado, especialnlente na promoção de reduç_ão das desi- _
Os trabalhos na Corriíssão Especial M_ista $Ühre -o Dese- - gualdades sociais e regionais e na transformaçãO das estruturas
quilíbrio Económico Interregional Brasileiro foram descnvol~
arcaicas ainda prevalescentes nas regiões menos desenvolvivides a partir de março de 1992L Desde entãQ,_ fomos particidas.
pantes de um processo extremamente rico em novos ConheciA BUSCA DE UM NOVO PARADIGMA
mentos, idéias e sugestões de políticas para o desenvolvimento
Há alguma coisa de errado com as políticas públicas no
equilibrado do Brasil. As sessões_ realizadas no_ Congresso
Brasil. Não é que sejam mal formuladas, ou mal executadas.
Nacional foram palco de importantes exposições ·e debates.
a idéia central orientadora do Plano é a democracia. presente
tanto em suas metas como na estratégia utilizada em sua elabo~
ração.
A formulação, por parte de Estados e Municípios, de
seus respectivos planos decenais está ensejando, em cada urna
daquelas instâncias, segUndo palavras do Exm·' Sr. Ministro
Murílio Hingcl, "ampla e democrática participação dos diver~
sos agentes e atures sociais envolvidos". Sem dúvida. esse
processo redundará na formulação de planos mais consentâneas com a realidade de cada entidade envolvida e çontril"mirá para uma maior qualificação da demanda, o que. de
acordo_ com S. Ex" é ·--inStftfifténto Indispensável para a conquista de cidadania educacional plena", ou de democracia,
poder~se-ia acrescentar.
Destaco como pontos relevantes do Plano a sua exeqüibiJidade e a articulação que ele pretende conferir a uma série
de ações atualmente já em andamento, muitas delas simples.
porém carregadas de grande eficácia.
Evidenteme-nte. ele possui pontos falhos. O mais grave
deles é pretender resolver os problemas-- do ensino fundamental sem que se encami-nhem soluções para os próhlemas
existentes nos demais níveis. Isso. contudo~ é questão que
escapa aos estritos propósitos do Plano, devençlq="dç-la ocupar-se a nova Lei de Diretrizes c Bases da Educ<:lçãuNaciÕnal,
que esperamos venha a ser um eficiente instrumento de renovação da educação brasileira, em todo~ os seus níveis. Por fim. d_escjaria sugetif ,ao Mtc -(p.~e bu~~asse J?:teiqs
mais efetivos para divulgação do Planojunto à_ socied~de em
geral c às insti~uições em particular. tendo em vista a necessária
mobilização de todas as forças liacionaif no relevante empreendimento de _se promover a universalização da educação
fundamental no Brasil.
Era o que_tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nahor Junior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bcni V eras.
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Não é só o problema da corrupção - uma chaga que precisa
!)er sanada - ou do paternalismo. Tampouco é problema
de incompetência.
·
Precisamos nos perguntar com ·muito rigor:
-quais são, efetivamente, os elem~_ntos que têm faltado
nas políticas regionais no Brasil?
-são elementos endógenos das p~óprias políticas, ou
são elementos exógenos, definidos por fatores que escapam
ao controle dos formuladores?
- é a falta de recursos ou de continuidade dos programas
de investimento, ou, de outro modo, é a existência de cons~
trangirnentos que impedem que os programas gerem os resul~
tactos esperados?
.
Os ensinamentos auferidos através das diversas contri~
buiçôes e debates me levam a sugerir algumas questões básicas
que têm faltado na maioria das políticas públicas no Brasil.
Elementos Básicos
São cinco_ os elementos básicos que devem condiciOnar
josucesso das políticas pilblicãs.
1. O Estado precisa desempenhar um papel

dife~ente

É pi"eciso reinventar o Goveino.
A idéia do estado centralizador e _empreendedor deve
ser substituída pela do estado que usa todo o arsenal de instrumentos ao seu dispor para alavancar iniciati~_as d9s governos
estaduais e municipais, do setor privado,_ da sociedade civil
e das comunidades, para alcançar os objetivos das políticas
públicas.
· ··
Em vez de fazer tudo diretamente, fazer com que outros
façam, somando todas as forças existentes na sociedade ____ ,
É verdade que uma sociedade atrasada e clientelista exerce sobre o Estado um papel paralisado r da inovação. O grande
desafio será como introduzir uma filosofi.a ~_o_çlernizadgra. que
exija um Governo capai de gerar um Estado acirria do seu
próprio meio.
_
~
Que forças poderão cay.sar _essa ruptura inodernizadora?
Es_sa é a questão principal para implantar uma nova filosofia
de desenvolvimento que possa cfetivamente conduzir à superação dos grandes problemas sociais e de p:obreza.
Precisamos caminhar para um Governo e um Estado modernos, livres da prática do clientelismo, do paternalismo,
da corrupção, e onde os mecanismos de decisão sejam u:ansparentes, participativos e-aemocráticos. É preciso que se quebre
a aliança entre o Estado e essas elites responsáveis pelo atraso.
Q_ País é carente de lideranças transformadoras.
O novo papel do Estado pode ser orientado pelos seguintes princípios:
a) Em vez de executar· di~etamente" os_serviç9s que presta
, à sociedade, o Governo pode usar o seu poder de sinalização,
de regulamentação, de concessão de estíJP,u_los, ince_ntivos e
subsídios, assim como a sua capacidade de investimentos, para
viabilizar iniciativas descentralizadas de governos estaduais,
de municípios, de empresas privadas, de entidades da sociedade civil e de couiunidade_s.
b) Em vez de defender o monopólio doS serviços públicos
e da produção de certos bens ec_o~órnicos-;_:eStiJ;riuTftr_ a competição e a eficiéncia.
c) Em vez de considerar a população e suas oom:unidades
como objetos passivos da ação pública, cOriceder às comunidades o poder para que elas" próprias pdSsam gerar .isJé.ias
e iniciativas, executá-las e gerenciarOS-meios necessáriOs. d) Em vez de orientar toda sua ação para controlar os
msios e os insUtnós, tendo como indicadores de desempenho
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os gastos financeiros e a~ obras e projeios realizados. tomar
como indicador de desempenho os resultados finais da sua
ação, no que elas trazem em termos de benefícios para os
cidadãos.
e) Em vez de definir. a portas fechadas, quais devem
ser as priofidades da ação púhlica, ficar atento para as demandas da sua clientela: os usuários dos serviços de saúde; os
professores _e alunos das escolas; os usuários do sistema de
tr.ansportes~ os usuários do sistema de segurança pública; e
assim por diante.
{)_ Em vez de esperar que os problemas aconteçam e
realízar ação curativa, antecipar-se aos pr'oblemas e preven.l-_I_os. __É jncqn!=ebíy~l. _por exemplo, que sendo a seca do
Nordeste um fenômeno repetitivo e previSível, o Governo
sempre atue de forma em~rgencial_ quand9 a Cé!lamidade se
instala,
g) Em vez de manter um sistema de decisão centralizado.
permitir e estimular o planejamento participaliVo ·e a: decisão
descentraJizada.
- · h) Em vez de basear suas decisÕes em sistemas administrativos burocratizados. confiar mais nos mecanismos descentraliz.adosJ__
-2. Coerentemente com o novo papel do. Estado, é preciso
construir um novo modelo de Federação.
..__.Jndependentemente do resultado da revisão Constitucional em relação à divisão de atribuições e papéis ~a Federação,
pode-se,_na prática, efetivamente, inkiar o processo de implantação de um novo modelo federativo, Sf!81Jindo as linhas
e aperfeiçoando mecanismos já existentes. Traia-se_ de_ assegurar que os diferentes níveis de Governo se apresentem com
urna política consolidada,'complementar e effcaz.
Um exemplo do que precisa ser mudado é a polítida
de assistência_ socia1~-que --tipicamente-- acontece ao nível do
munidpio. Existe aí uma política federal, administrada pela
LBA e pelo Ministério do Bem-Estar Social; uma política
estadual, administrada pelo Governo do Estado; a política
do próprio município; e a ação feita petas comunidades. Corno
isto normalmente não se soma. o qu_e_ ·se tem é a atomização
e o desperdício de recursos.
No dia em que houver apenas uma política de assistência
social ao nível local, somando os esforços e recursos federais,
estaduais, municipais e comunitários, é muito possível que
os resultados comecem a transpare_cer nas estatísticas sociais.
Um bom exemplo, a este respeito, é o programa Solidariedade, do Governo Mexicano.
Objetivamente, queremos propor que o Goveri16Federal
se reserve um papel de regulamenta dor e _estim~lador e que
toda a ação executiVa seja "transfêrida,_ atrav~s·. d~. ~!=Ordos _
formais - coflvênios, cont'ratos -::-_ou de mecanisinos legais,
para os Estados e, através destes, para os municípios.
Todas as aç6es de interesse local seriam transferidas para
o município; aquelas de interesse estadual seriam transferidas
ao Estado; e as de interesse interestadual, ou que representassem investimentos vultosos, contínuariam de responsabilidade federal. O sistema deveria assegurar mecanismo§ de
participação que garantissem o compromisso e o- interesse
de todas as instâncias- de goyerno e da sociedade.
Nesta estratégia~ o Poder Local teria u-rn papel chave.
Entretanto, devemos reconhecer que a situação da maioria
doi) municípios deixa muito a desejar. Em muitos municípios,
as pessOaS- não têin uma consciência -de sua cidadania, fruto
da dominação das pequenas oligarquias locais. Os recursos
são desperdiçados e desviados. A arrecadação local, nas re-
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giões m3is atrasadas. é praticamente inexistente. Os Tribunais
de Contas dos Municípios quase nunca têm s_ido eficazes, rio
sentido de coibirem esses problemas.
A estratégia que estamos propondo exige que se reinvente
o município: que os Poderes Municipais sejàfu- percebidos
pela população como ~seus servídOres~ e não dominadores.
QUC se estabeleçam mecanismos formais de exercíco da cidadania. com a prática da participação, da descentralização e
do cont_role social das ações da Prefeitura pela própria cOmunidade. E indispensável que se construa um siSfema que eVite
a impunidade dos que se apropriam dos recursos municipais.
Sem um Poder Municfpal capaz de servir bem e ho_ne~tamente
à sociedade. torna-se muito· difíCil o alcance das transformações necessáriasL
-- - .---- ·.·
3. t necessário que se implante no Brasil uma visão de
longo prazo e uma preocupação com o futuro.
Precisamos superar o ir:1ediatismo -da próxima eleição,
que nos tem obrigado a olhar para os pés e perder o rumo
do futuro. Temos de construir um projetO _de_ futu[-_ü_, fruto
de ampla discussão na sociedade e capaz de representa-r o
consenso nacional que tanto precisamos para superar os ·grandes prohlemas que nos_-afligem no~pr~Sei'i_!e·. - _--- __ A visão de longo· praia- hás dafá' a ·pefSPêêfiVa ·êoirêia~
para superar os prohlemas do curto prazo.
4. Em muitas ocasiões os trabalhos da Comissão nos con~
duziram à idéia do desenvolvimento sustentável.
Durante os trabalhos da ComissãO. aptoflnldamÓs-ó nõSso
conhecimento sobre a idéia do deSen.v'olviinehto sustentávd
como odesenvoiViinento duravef. que tem condiÇão_de perma'
"-_
necer ao longo d9 ,tempo.
O projeto de desenvolviffiento sustentável que defende_-_
mos para o Brasil deveria e_nvolver as_ seguint~,!!- quatro dimensões:
-_
__
, __ .a) A idéia de sustentabilidade económica tem a ver com
- a própria saúde _da economia.
b) A sustentabilidgde social deve-representar o objetivo
priricipal da política de governo.
c) A sustentabilidade ambiental eStá. isSÓci3da, em primeiro lugar. com a responsa,bilidade que a sociedade deve
ter no relacionamento com a natureza.
d) Igualmente importante é a ldéia de ·susten'"rabiiidade
política, no sentido de assegurar estabilidade das decjsões e
políticas governamentais.
5. É preciso instaurar a prática do planejamento do desenvolvimento de longo prazo no País.
Não mais o planejamcnto centralizado e autoritário, mas
democrático, participativo, descentralizado. indicativo. Não
se trata de estabelecer mecanismos para impor" ã SOCiedade
e ao próprio Governo uma camisa de força, o que seria incoerente com os princípios anteriores. Mas de criar um sistema
que permita aos tomadores de decisão conhecerem os rumos
e as tendências da sociedade, construir cenários alternativos
de desenvolvimento sustentável, captar as demandas e prioridades da sociedade, identificar as restrições e_ oS --c-onstrangimentos que impedem o País de alcançar o seu destino de
nação desenvolvida e coordenar mecanismOs de--discussão e
de negociação que facilitem o entendimento dos diversos agentes sociais em relação aos objetivos nacionais; às políticas
globais e setoriais e aos projetas prioritários.
---
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UMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTÕ
EQUILIBRADO
Introdução
Uma pré-condição necessária Para o funcionamento de
qualquer estratégia é a manutenção de condições institucionais
que- assegurem estabilidade nas regras- do jogo. Este ponto
é importante de reafirmar-se: n·ão adianta fazer bons planos
e elaborar boas estratégias se f.!ão_ ho_uver possibilidade de
mantê-los por causa de mudanças no Governo ou de falta
de sustentabilidade política.
_ .
.
A- mais_importante reforma de que o País necessita é,
portanto, a reforma política. Não apenas no sentido de reorganização partidária. mas de institucionalizaçãO ·de processos
decisórios ve!d?-deiramente democráticos, capazes de ass-egurar e manter por longos períodos o compromisso em forno
das políticas adotadas.
- -I
Escopo Geral
~

RecomendamO$ uma_nova Estratégia de Desenvolvimento Equilibrado para o Brasil com as s~guinte~ caf!lcterísticas:
- Visão integrada, multidisciplinaf, dâ realidade brasileira.
·-: Pr9moção do Desenvolvimento Sustentável, em suas
várias diffiensões: econômicas, sociais, ambientais e políticas.
- Horizonte de Longo Prazo, com base em estudo de
tendências ·globais e setoriais'e ila elaboração e discusSão de
cenários futuros.
·
- Variáveis ambientais e espaciais (regionais) como dimensão comum a todas as políticas setoriais, afim de evitar
impactós negativos sôhre· O ineio ambiente e sobre a distribuição regional do desenvolvimento.
A formulação da estratégia deverá realizar-se em dois
níveis:
-a) a estratégia global, contendo a filosofia e as diretrizes
gerais para a ação de~ Governo;
b) as políticas setoriais e os prbgranlás. ·
-No caso da estratégia globãl, · exalninãmos, durante os
trabalhos da Comi~são, o doCumento ptoduZido pela ,Secre:.
taria de Planejamento da Presidência da República, em j_aneiro de 1993, intitulado Diretrizes de Ação Governamental. Esse
documento. s_e devidamente apropriado pelas lideranças do
Governo, do Congriesso e da Sociedade, pOde traduzir adequadamente a doutrina para a ação de gove_fno,"na _1.1l~_d_id_a e:m.
que atende aos reqüisiros e condições que iriencionamos aqui.
Queremos destacar a importância daquele documento do
Governo Itamar F·ranco, porque atende ao teqttisito de criar
uma moldura geral para o enquadramento das políticas econômicas e setoriais. Infelizmente ·raltou-lhe a sustentabilidade
política -necessárià'para transforlnar-se em instrumento de
orientação efetiva' -da ação de governo.
Política Setoriais
Com base no- fuãrco referenciar forneCídO peta estratégia
global, a estratégia de desenvolvimento equilibrado poderá
ser planejada e implementada de forma descentralizada, através de políticas setoriais e programas específicos, traduzidos
ein planos setoriaiS e intersetoriais de longo prazo. Os Planos
Setoriais seriam elaborados e implementados sob a coordenação dos respect!'-;9:s Ministérios Setoriais, observadas as diretrizes antes mep.~~nadas com respeito ao novo papel do
Governo.
.
.
Todos os Plan~s Setoriat_s devem ser regionalizados e de_vem levar em conta os seus impactos sobre o meio ambie_nte,
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com medidas para compensar os efeitos adversos~ para melho-
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Para as regiões Sudeste c Sul deveria haver planos direciorar a qualidade ambiental e dos recu~so~ nat~-:_~~-~- : ___ -· ___ _ midos para_resoll('er pr9hlemas específicos, tais corno as sub-re~
No texto dos relatórios da Comissao estao md1cadas as
giões deprimidas e os problemas decorrentes da concentração
políticas setoriais prioritárias, que deverão fundamentar a ação
metropolitana.
de governo e o seu relaciona111emo com a socied~?e_. . . _ _
Instrumentos
Queremos aqui destacar algumas destas pohticas.
Para
a implementação da estratégia de desenvolvimento
Em primeiro lugar, a ênfase definitiva na melhoria da
equilibrado os seguintes instrumentos serão utilizados:
qualidade dos recursos humanos.
a) estabilização das condições institucionais que assegu~
Com susrentabilidade p·otítica, o País tem condições de,
rem a continuid(!de das políticas.
no prazo de 10 anos, ui-tive~salizar a edu~ação básica e conseb) planejamento do desenvolvimento sustentável. d~
guir melhoria geral na qualidade d_o enst_n~ em todo~s_gs ~eus
acordo com as diretrizes acima referidas: novo papel do Goníveis. Propomos uma cruzada naoonal_ pe_la, e.d_ucaçao,_ .cap~~
verno, nova Federação. des-centrallzação, partícipação, comde envolver a União, os Estados, os MumciplOS, as Comum~
petitiVídade. abenura_econômica.
dades, as Entidades da Socíe·dade Civil, o.s_Orgãos de Classe·
. c) regionalização dos orçamentos do setor público: orçae as IgrejaS, com vístas à modificar drasticamente o perfil
mento fiscal, orçamento dos bancos oficiais. otçatn:ento das
educacional do Brasil.
.
·--.
empresas·-estatais. orçamento da seguridade social.
Estamos igualmente certos de queserâ possível e_x_ccutar
d) mobilização da capacidade de poupança do setor prium Plano Decenal para Erradicação da Pobreza Absolura,
vado, naciQnal .c estrangeiro, e do setor público, direcionan~
a partir do modelo do atual esforço que vem sendo executado
do-a. através.. de e.stimulos .de mercado. para o alcance .das
pelo Governo com.a participação da Sociedade.
prioridades do desenvolvimento ·sustentáveL
e) utilização dos mecariismos de que o Go'vernO dispõe
Também deve ser prioritário Um Plano Permanente de
para alavancar iniciativas do setor privado. de outros níveis
Assistência às Populações Afetadaspor Calamidades,_em espede governo e de sociC!4ade em geraL E~ses me_canisrnos comcial pelas secas no semi-árido, que afetam a capacidade de
sobrevivência de milhões de peSs_o~s.
-__
·· · preendem: capacidade de investimento • .compras governamc.ntals, in.centivos fiscais, estímulos diversos, subsídios.. poder de regulamentação, poder de concessão;
Em segundo lugar, é pre.ciso remover os obstáculos para
f) reformas institucionais para remover restrições que ima ação descentralizada do setor privado e da sociedade com
pedem ou dificultam o desenvolvimento, sempre le'-';ando em
vistas à transformação do setor produtivo.
conta as novas condições do papel do Estado c. da Sociedade:
As prioridades neste .campo envolvem:
-reforma agrária baseada em mecanismos desc.entra~
a) o alcance do eqo.ihbrio macroeconóm"ico, Com a realiIiútdos e levando em contà a v·o·cação dos agrit:ultore·s;
··
zação de um vigoroso Plano de EStabilizãÇão da Economia.
- TCforma da adininiStraçâo pública;
- b) implementação de um Plano de Desi?nvolvimenfo áa
-reforma política;
Infra-Estrutura de Transportes e Energia, para remover 'e:Sti-~-~-· ·
-desburocratização e desregulamentação.
guiamentos ao desenvolvimento nacioDal e a para a integração
AS INSTITUIÇÕESE:O DESENVOLVIMENTO REGJO: entre as várias regiões do Pais;
NAL SUSTENTÁVEL
Os recursos naturais e o meio arilbiente·devem inerecer
Reorganização do Setor Público
urna prioridade especial na nova estratégia de desenvolvimento. A que·stão dos RecursOS Hfdiiios desponta como uma
Para a implementação de utna nova Estratégia ç:ie Desen·
prioridade nacional.
'
volvimento equilibrado e sustentável. s.erá necessário reorga~
Sendo um recurso escasso, a água tem sido tratada. de
nizar·o setor público. Depois dos desastres que foram as reforforma irresponsável, corno se fosse um.berri livre. PredsarÜÕs
mas adniii:tístrativas implementadas nos últimos anos, é pre~
de urna bem concebida Política das Aguas~ que seja capaz - ciso extremo cUidado na proposiÇão e i.mplem~nt~ção de l:J-ITI~
de promover a otimTz<içâo da oferta de água em cada espaço
nova reforma adrninistratiVa. 1 E hora de o Governo parar
nacional c, de outro lado, de conduzir à sua utilização eficiente
de brincar de extinção, fusão c separação de instiiuições,"pdtnos divcrsos··setores: consumo humano, irrigação, agricultura - que todas elas têm história, contratos. colnproiTüs-sos e papéis
em geral e piscicultura, indústria, energia, traqs"portes,.turlsino- que precisam ser cuidadosamente levados em conta.
e lazer.
A médio prazo, torna-se necessário, entretanto. qoe mu~
c) Um esforço especial deve ser feito 1'no contexto do
de radicalmente a administraÇãO pública brasileira. Não em
Plano Decenal de Desem'olvimento Cientifil:ti e Tecnológico,
termos de organograma, mas de métodos de trabalho - dencom vistas a elevar a capacidade científica -e' tecnOlógica do
tro do novo papel pretendido para o Governo - e de capaciPaís, inclusive com o estímulo à criação de -Centros de excetação do serviço e do servidor público.
lência nas várias regiões.
O aperfeiçoamento do serviço público passa pela valorização do servidor. e não pelo preconceito que caracterizou·
A Questão do Desenvolvimento Regionai ·
· as últimas reformas. Passa também pelo estabelecimento de
Num contexto em que as principais políÍíç;as e.conómicas
mecanismos de competição e de estímulo à eficiência, ·que
e as. políticas setoriais· sefiam regionalizadas, m.uitas das necesnão se coadunam com o corporativismo que se desenvolveu
sidades do desenvolvimento regional já estariain atendidas.
após o estatuto da estabilidade concedido pela Constituição
Contudo, dada a situação específica dàffegiões menos
de 1988. Qy._eremos sugerir que a estabilidade seja revista
desenvolvidas do País, será necessária a implementação de
Planos Regionals Complementares para as regiões cuja renda
per capita se situa abaixo da média nacional~ ou seja: Nor~
1. Nos Estados Unidos. a reforma administrativa em execução pelo Governo
~este, Amazônia e Centro~Oeste.
Clinton tem um prazo de 10 anos para ser implementada.
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na revisão constitucional, porque é causa-de atrãso para o
dará recursos financeiros para financiar programas óe deSenvolvimento federais, estaduais ::JU projetas privados:
País.
Do ponto de vista das instituições públicas, todas terão
Os debates na Comissão mostraram qne não é conveniente,
de passar por uma '"perestroika", para modificar sua filosofia,
conforme a_ experiência brasileira, misturar atribuições de polivrar~se do ranço centralizador e autoritário, pratjcát p_Qes~ . der real - comando sobre recursos e sobre decisões de governo
·
centralização e a participação.
- com a- atribuição de gerar conhecimentos especializados
e subsidiar o planejamento.
Instituições de Estudos para o Planejamento
Em boa medida, o Ipea, a Sudeoe e a Sudam foram
No tocante às Instituições da área de Planejamento, as
enfraquecidos porque suas atribuições de assessoria ministerial
mudanças requeridas são drásticas. Estas instituições envelheou de administração de programas regionais prêdõminaram
ceram· ao ponto de tõrniii·~se difícil a sua recuperação para
sobre as de geração ~ disseminação de conhecimento especia~
realizar o novo plancjamento.
liza~c;> sobre o País. E vergonhoso_ reconhecer que atualmente
Nossas recomendações poderão provocar grandes r_esiso FMI e o Banco Mundial têm mais conhecimento atualizado
tências oriundas, de um lado, de interesses clientelistas prejusobre a economia brasileira do que as instituições gOVernadicados. c de outro. de interesses .corporativistas de servidOres
mentais do País. Além disso~ a natureza conflitiva das atribuique vêem as instituições como_ um- fim em si, e não como
ções ligadas ao poder de planejar e alocar recursos também
instrumentos parã o desenvolvimento do País. São verdadeiros
acabou por enfraque_cer essas instituições, ao colocá~las em
aliados do atraso.
-- chocjtie com outras instítuições do Governo.
As recomendações são as seguintes:
A coordenação das atividadeo; ~e planejamento será exera) que as atuais instituições de planejamento sejam transcida diretamente pela Secretaria de_ Planejamento da Presiformadas e renovadas radicalmente, com novas atribuições;
dência da República, em estreita articulação com os Minis- o Ipe-a deve ser transformado no Instituto Nacional de
térios Setoriais, os quais deverão Contár com unidades setoriais
Altos Estudos para o Planejamento
de planejamento, e com os Estados.
O novo Ipea deverá ser uma i~StítUiç.ãO ág_il ~ _C_op.~ãr
· O GOverno Federal estimulará os Est3dos de cada região
com uma estrutura nov~ e· noVo -corpo técnico regido pela
para que, através do esforço colaborativo dos Estados e da
CLT. para coordenar um programa de trabalho enyolvendo
União, sejam criados ''Conselhos Regionais de Desenvolvimen~
a participação das universidades brasileiras e de pesquisadores
to Sustentável."
visitantes.
' ' '
.
.
.
.
Os Conselhos terão a fUnção de definir pr"iõridades do
- as aluais Superintendências de Desenvolvimento Regioplanejamento regional e de apreciar relatórios de avaliação
nal (Sudene e Sudam) deveriam ser transformadas em instituide políticas prepar?-9os pelos respectivos órgãos de est4dos_
ções de estudos e planejamento, sob a de~ominação de Superin~
e de planejamento. E importante que os Conselhos de D.esentendências de AltOs EstudoS Pal-a o Planejamento do Nordeste
volvirnento Regional seja!Jl f.p..JtO de esforço e da vontade
e da Amazônia, respectivamente.
dos Governos Estaduais e que tenham como seus integrantes
As siglas poderiam ser mantidas, mas _contrariam com
Governadores e Ministros de Estado. As Secretarias Execu~
nova estrutura, novo e reduzido quadro de pessoal regido
tivas dos Conselhos seriam exercidas pelas respectivas entidapela CLT, novo programa de trabalho envolvendo universi~
des de Estudos e de.Planejamento de cada região.
dades e instituições de pesquisas da região, do_ Brasil e do
No caso das re:giões mais a_t~:asadas --Amazónia e. Nor~
exterior.
- deste ~ os Conselhos teriam ·a atribuiÇ"do de .encaminhar ao
- criaÇão de InstitUtos de Altos Estúdos· Para ·o PlanejaCongresso Nacional os PlanOs Decenais de Desenvolvimento
mento para as regiões Centro Oeste, Sudeste Sul, com atribuiRegional.
ções idênticas às do novo lpea e das nov~s Sudene e Sudarn. Instituições de Financiamento
Em nível nacional, propõe-se que seja criado o "Conselho
Corlj~ntamente, o riovo lpea, a DOva Sudene, ··a nova
Sudam e os propostos Institutos de Altos ~stUdos para o
Nacional de Articulação dos Bancos Oficiais''_, envolvendo Banco do Brasil, BNDES, Caixa_Ecof!ômica-, BNB, BASA e Finep.
Planejâtnento do Sudeste, do Sul e do Centro. Oeste,~ assim
como b IBGE, que também deveria passar poi- um processo
o.objetivõ d~-·_conselho é: o,de articular a_ at{~idade de.
de reorganização c reaparelhamento, -passarão a compor o·- financiamento dos Bancos Oficiais com as diretrizes do plane~
sistema de altos estudos e de planejamento.
jamento de Governo. Anualmente, o Conselho _elaborará o
As novas instituiçôes de Altos Estudos para o Planeja~
orçamento region·aliz_ado_ das aplicações dos Bancos Oficiais
mento deveriam ser instituídas através da cOOperação do Go~ e fará o seu acomp~nhament<_? a? !()ngo do período.
vemo Federal. dos Governos Estaduais, do Setor Privado
Em nível regional, propõe-se a criação do ''Comitê Regioe das Universidades.
Além dos relatórios de pesquisas, dos estudos sobre pro- nal de Articulação dos Bancos Oficiais".
postas de políticas e planos setoriais e regionaiS~-dos relatórios
Os Comitês_ Regionais (urp ~_m__ cada região) envolverão .
de avaliação de políticas, planos e programas ·e--dos resultados
as instituições finaqceiras que ãtuaiil na respectiva região~
das discussões, debates, conferéncias e seminários, o sistema
com o objetivo de- ·articular as atividades de fmanciamento
de altos estudos e planejamento produziria relatórios de avacom as prioridades ·da política de desenvolvimento regíorial.
liaçãO de desempenho da economia nacional e regional e relaIncentivos Fiscais e Fundos Regionais
tóiíos scibre perspectivas e cenários de desenvolvimento sus~
Os trabalhos--da ComiSsãO índicaram ã riecesS1diide de
tentável.
Neste ponto preciso esclarecer porque o relatório da Co~
preServação e de 'fortalecimento da capacidade de financiamissão propõe um esquema de instituiçõeS-de estudos e plane- mento -nas regiões inenos desenvolvidas, como é o caso do
jamento que na prática não terá poder executivo nem coiDan~
Nordeste (Finor e FNE), da Amazõnia (Finam e FNA) e

e
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do CentrO Oeste (FNO). Recomenda-se, portanto, que sejam
mantidas essas vinculações de recursos. _até que as desigualdades regionais sejam significativamente diminuídas.
Contudo, recomenda-se o aperfeiçoamento do Finor e do
Finam.
Os retornos reais relativos ao principal das aplicações
de recursoS em projetes. de investimentos_ serãO novãmcnte
aplicados nos mesmos Fundos e destinados a novas aplicações.
Os rendimento.s dessas aplicações serão distribuidos ~os cotistas _dos Fundos. isto é •. às empresas declarantes do Imposto
de'Renda.
Na nova sistcrnattca:. os Fu_nd9s serã? _adminis~~ac;J?s pela
Corporação Financéira de Investimentos (CFI).
... _
CorpOrações finanÇ~ir~s-.de)nVestimentos (CFI) ..
Por diversas ocaSíóes a idéia de _criaçãO das CFI do Nordeste e d,a Amazónia fõj cofOÇ;a4a para_ discussão no ãnÍhito
da Comissão. A proposta se insplrbii:ein instituições similares
existentes no Banco Mundial. no BID e no BNDES .. ~
Na nossa proposta, a CFI-Nordeste seria criada pelo Banco
do Nordeste~ funciOn-ando em Recife_, c_ conúi.ria com recursõs
do fin,e,r .e parcela dF recurso~ do FNE.
:
____
_
A CFI-AMAZONJA seri~ criada pelo Banco da Amazó:
nia. funcionando em Belém. e contaria com recursos do F~n,am
e parte dos recursos do FNA ...

ESTRAT~GIAS REGIONAl$ REqiÃONORDESTE: ...

-,-'---·

A grande questão regional brasíleirã contin_ua se ·concen-

tra-ndo na região Nordeste.
O Nordeste concentra não apena~ros·principais J)fóblemas. mas também·as principaiS experiências de Políticas -de
desenvolvimento regional. Os meinbros da Comissão puderam
constatar que. como as demais regiões, ó Nõrdeste tem grandes potencialidades, podendo contribuir para o çlesenvolvirnento do País como um todo e de cada região.
.
_
No relatôrio da Comissão· foram apresentadaS.. Propostas
de planejarnento.espccíficas para as r-egiõ-es.Nordi:ste,'Norte,
Centro-Oeste, Sul e Sudeste., Cada uma deveria contar com·.
um Plano Decenàl e com Plànos Setoriais; Cujo compOnente
principal sena a regionalização dos Planos Se to riais Nacioil~is.
As instituições regionais deveriam ser redefinidas, de acordo
com. as linhas sugeridas anteriormente.
SÍNTESE E RECOMENDAÇÕES
Estas, .Senho\" Presidente e Senhores Senadores, são as
principais ConStatações que, como Relator, P"Ude extrã.ir.destes ..
meses de trabalho da Comissão Especial para o Estudo do
Desequihbrio Inter-Regional Brasileiro. , ,
Gostaria de destacar, uma ve:z-mais, que a solução para
o desenvolvimento equilibrado do_ País nãq depende apenas
da existência de planos consistente-s. mas basiC-a:rnente das
condições de sustentabílidad~__ política para, sua implementação. A falta desta sustentabilidade política .é que tem levado
à constante interrupção-das polítiCas públiCas no Brasil, aDtes
mesmo que elas possam ger~r se1-1s efeitos._ ..-.
o-sucesso das políticas de desenvolvimento também depende da remoção dos grandes obstáculos~~- restrições que
impedem a retomada do crescimento económico em bases
sustentáveiS._
' -•'
Em primeiro lugar, as restrições macroeConômicas. Precisamos imed~atamente criar as condições par3 que a Sociedade
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possa executar, com a orientação do Governo, um efetivo
Plano de Estabilização Macroec_onômica.
Em segundo lugar, as restrições político-administrativas.

O Governo tem de alterar radicalmente sua forma de atuação,
para melhor e mais eficieÍnementc preStar seus serviços à
sociedade e mobilizar o. capital criativo e -empreeitdedor da
sociedade.
As instituições políticas precisam encontrar formas de
assegurar estabilidade aos processos e mecanismos de decisão,
para que as políticas c .os planos· não sejam iiltúi-ornpidos
no nascedouro e suhstitu"ídos por outros que melhor atendam
aos int..:resses do governante de plantão. Uma revolução de
costumes é ncc_cssária" para dar estabilidade às políticas públicas no- Brasil.
Em terceito lugar, e mais importante, é preciso remoVer
os obstáculos que impedem que a populaÇão desempenhe todo
o seu potencial de realização. Por isso, a maior ênfase deve
recair sobre o aperfeiçoamento dos recursos humanos, a universaliza_ção da educação e a promoção da cidadania.
Em quarto lugar, o Brasil deve fazer a opção pela busca
do desenvolvimentO sUstentáVel; soh os aspectos econôrtücbs,
Sociais-. arribientaís e políticoS.' - - '
.-Para isso. é hora de adotarmos uma visão de longo prazo,
capaz de orientar os caminhos para as ações imediatas e de
médio prazo.
.
frop.omos, portanto, que se estabeleça um mecanismo de
colaboração entre o Congresso, o Poder Executivo e segmentQS
repreSentativos da sociedade, com vista a operacionalizar as
recomendações contidas nos relatórios da .Comissão~ em especial
_ __ .
_ __
_
--'-,lima reformA a4~~nistrativa, _cuid,adosamente plane_jada e execut.ada. coqt,v.istas a,prep3rar o Oo_vjernq para o
,
seu novo papel.
-Uma reforma institucional, com vistas a criar os mecanismos necessários- para a estabilidade das políticas de desenvolvimento.
""""""'"- Uma reforma do sistema de planejamento, para instituír
.o,nQv,o planejamento ~ criar uma pe:rspectiv~ de longo prazo
para -orientar a formulação de políticas e a ação. de gove.n;to ..
- A reforma do sistema de orçamento, para torná-lo mais
verdadeiro. ágil, eficiente, desburocratizado e transparente,
removendo os aspeciOs atuais que têm pérniitido' Conhiios
e desvios de recursos em detrimento do intereSse públiCo.:!
-...::....O C.Slabelecimento de mecanismos de planos decenais
indicativos, d~ ~aráter setorial e reg_i_onal.
2. O trabalho que está sendo realizado pela CP! do orçamento é de
uma iniportância histórica, porque pela primeira vez o Congresso toma a si
a responsabilidade de "enfrentar o p"rôblema da coi-rupçãoe do tráfico de influência nb tocarite aO processo orçamentário. Ê salutar. i~ualmehte. que-vários
parlamentares estejam empenhados em propor melhorias e aperfeiçoamentos
no sistema de orçamento, para coibir a repetição dos problemas de corrupção.
Devemos apoiar com toda ênfase esse trabalho. Contudo, çlevemqs cuidar
para que a reforma do Orçamento não leve em conta apenas a necessidade
de_ combater a corrupção, maS também a necessidade de conferir eficácia e
eficiência às políticas e programas de_ governo. Caso se leve em conta apenas
o problema da corrupção, haverá uma grande tentação para aumentar o controle burocrático do Congresso e do Poder Executivo. tornando cada vez mais
dificil a aplicação dos recursos públicos em suas finalidades._É preciso que
se busquem também mecanismos descentralizados para o controle dos recursos
públicos, combinado com um sistema de punição severa para os desvios identifi·
cados. Em outros pafses onde se realizam reformas no sistema de orçamento.
com9- no caso dos Estados Unidos, a direção da reforma se -orienta para
a descentralização e remoção de obstáculos burocratizantes. sem perda de ,
controle e de mecanismos de punição de casos de desvio ou má aplicação'
de recursos.
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- O estabelecimento de mecanismos para levar em conta
a questão ambiental como dimensão de todas as políticas,
programas· e projetos econô~icos e sociais.
- O estabelecimento de mecanismos para um amplo processo de articulação e negociação no -aove-rno Fed~ral, entre
níveis de governo e entre Go\'erno e Sociedad~- O Governo
deve colocar-se sempre- ã serviçO da sociedade, e não substituir-se à sociedade.
_ _ __ .. _ _
_ .
-A criação de uma "Comissão do Futuro", no âmbito
do Congresso Nacional, para estudar continuamente as tendências e os carhinhos e obstáculos para o desenvolvimento
sustentável do País. 3
-Em particular, o estabelecimento de uma Comissão.de
Alto Nível, composta por rep~esentantes-ao Poder Executi_vo
e do Congresso, para definir e supervisionar a implementação
qa nova metodologia de governo proposta neste Parecer.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
Na elaboração deste Parecer, tínhamos dois cal!lin}_1os
alternativos. ,
_
_
-----·----=---'"---~
__ .
__
1
O primeirO, o de nos concentrarmos- nas questões mais
relevantes e de natureza abrangente, que_ a·nosso ver _s~c_;:oosti
tuem nas verdadeiras causas Que -impêde-m ou- viabilizam !~
nosso desenvolvimento.
·
O seguildo, o de_ nos ded~carf!lº-~- ao ~xame de propostas
e medidas _específicas,- para a implementação de investime~tos
e projetas limitãdos no tempo e no esp'!Ço. o~- ~elatórios.
da Comissão são ricos a ess.e respeitO-;- e podem ser consultados.
_
_
.
Optamos pela primeira via. Estamos convencidos de que
a retomada do desenvolvimento do País passa, 1)-ecessariamente, por urna compreensão mais "abrangen.te do~ problema~
estruturais que enfrenta ·e das causas que 'têm· ini.pédido as
políticas públicas de gerarem os resul t~u;los. esperados.
Como Senador, pessoalmente, acredito ter utilizado de
fói'tpa adequada o espaço. que me foi indicad~ pelo povo do
meu Estado, o Ceará, que consiste em ~use<~.r é;!.l_ternativas
para o Posso País e particularmente para as regiões e classes
menos favorecidas. O Brasil é uma grande Nação. Carente,
a·nossó.ver, de que nos·p-re:ocupemos·m-aiSCOm o séu futuro,
de forma desprendida, procurando dar à nossa população razões para manter viva a espe~ança.
·
ANEXO: ESTRATÉGIAS REGIONAIS
REGIÃO NORDESTE

A grande questão regional brasileira continua se concentrando na Região Nordeste.
O Nordeste concentra não ap~nas os prinCipais p~Oble
mas, mas também as principais- eXperiências- de "políticas de
desenvolvimento regional. Os membros da ComiSsãO Puderam
constatar que, como as demãiS regiões, o' Nordeste tem grandes potencialidades, podendo contribuir pa:ra -o desenvolvimento do País como um todo e de cada região.
Plano Decenal de Desenvolvimento do Nordeste
O Plano Decenal do Nordeste não será um único Plano,
mas um conjilntó ae Planos Setoriais, coÍn VIsão -de ~~Ogo
prazo, elaborado e implementado p_elas c!_i_y~~_sas agêQCías doGoVerno:~
-PLANOS SETOIÜAIS DECENAIS
Além dos compcmentes regíoriais d_()~L-Ptã:nos SetoÍiais
Nacionais, são propostos ~s seguintes Planos prioritários:
3. A idéia de criação da Comissão do Futuro foí proposta pelo Deputado
Federal Fábio Feldman.

~,
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Piano de Conservação da Natureza
__ Plano de_ Otim1zação dos Recursos Hídncos, compreen~
dendo:
a) a definição de uma política de recursos hídricos pa-ra
o Nordeste;
b) otimização e maximizª'ção da oferta de recursos hídricos superfiCiais e subterrâneos. no âmbito de cada bacia e
de cada distrito de conservação de recursos hídricos, incluindo
a construção de barragens, adutoras e poços;
c) atendimento das necessidades de água nos_ grandes
vaziOs de recursos hídricos, através da transposição das água_s
excedentes do Rio São Francisco para as bacias dos rios Piranhas-Açu (Paraíba e Rio Grande do Norte)_ e Salgado-Jaguaripe (Ceará). Esta transposição, já estudada a nível de
projeto~ apres-enta-grande_~iabi{idade e t_erá um impacto extremamente importante na região mais critiCa do País em relação
à disponibilidade de água;
d) regulamentação do sistema de uso da água (consumo
h~tmano, agrió.~ltura e irrigação", geração de energia. outros
usos), evitand<? a criaçãO-de instituições burocratizadas e privilegiando os mecanismos_ de mercado. tais como os direitos
transferíveis--de uSo-da água.
Plano de Aproveitamento do Potencial IrrigáVel do Nor~
deste, com vistas a viabilizar todo o potencial de irrigação,
l~vando __~m conta as restrições de _terra e de água.
Através do Plano de Irrigação, será criada a principal
fonte do desenvolvimento económico do Nordeste, com a
implantação de pólos agroindustriais.
Plano Decenal de Aperfeiçoamento dos Recursos Humanos, compreendendo:
-Universalização e Melhoria da Qualidade da Educação
Básica.
-Universalização e Melhoria da Qualidade do Acesso
aos Serviços Básicos de Saúde e Saneamento.
-Acesso a Oportunidades de Qualificação ProfissiÕn3i
- Plano de M~lhoria das Condições de Vida das Populações Pobres, compreendendo:
.-- Ações de_ Combate à Pobreza Extrema.
- - -Criação de Empregos_ Emergenciais em epoCâS de
gran_de desemprego (como rio -caso das secas).
-Plano de A~endiménto a Demandas COmunitárias.
Plano de Desenvolvimento End9geno, com vistas a criar
oondições pará _via_b_ilização _do_ potencial de crescimento económico sustentável, aproveitando a capacidade de iniciativa
pública e privada da própria região.
REGIÃO AMAZÓNICA~
A Região Amazónica deVúá, também, contar com um
Plano Decenal de Desenvolvimento Sustentável, atendendo. aos
diversos critérioS· e diretrizes expostos neste Parecer. Como
para o caso_ das demais regiões, o Plano Decenal servirá como
arcabouço geral para enquadrar os· planos setoriais ou parciais
de longo prazo, a serem planejados e implementados de forma
descentralizada.
Os principais planos setoriais ou parciais são os seguintes:
;.._componentes regionais dos planos setoriaiS de âmbito
nacional
- Plano de Conservação dos Recursos Naturais e do Meio
Ambiente da Amazônia, com base no zonearnento- agroecológico e económicO da Amazónia
--Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
- Plano Decenal de Infra-Estrutura
--:.._-Plano de Apoio ás Comunidades do Interior da Amazôitia

-~==·-~-·~-==-=-=--=~···=-·-='··=~~-·===~
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Plano de Apoio às Comunidades Indígenas
Plano de Desenvolvimento de Recursos HUmanos

No âmhito institucional, serão repensadas as instituições
da região, conforme já explicitado neste Parecer.
No caso da Suframa, a CoTniSsão realizou -duas audiêilcias
púhlicas, onde se mostraram as nossas dúvidas quanto à adequaçã_o dessa iriiciativa ao ohjetivo de deScnVoJVCr- a Ari1azônia. E um enclave conçentrador de renda, de propriedade
da indústria dos Estados mais desenv_olvidos. Durante os trabalhos. os memhros_da Comissão- estiVeram dívididOs e·nire
a vontade de _defender os mecanismos de desenvolvimento
da Região Amazônic_a c a coriStã!ãçã9 af.! que a Zona Franca
não se apresenta como uma solução sustentável. Sinto dizer
aqui que não chegamos a uma pOsição -conclusiva~ este respe_i:
to. motivo por que recomendamos que se continue o processo
de avaliação_ da Suframa.
REGIÃO CENTRO-OESTE
No caso do ~entro-Oeste, a_ p_rioridà_de- s~_r"á rl#o_rço
à infra-estrutUra de trãnsportes, -pãi-a viabiliZar a ocupação
produtiva e sustentável das terras agricultáve:is. Em particular,
o Plano Decenal dà Centfo-Oeste d_e:_V<:__prevei_ a integração
entre o Centro-Oeste e o. Nordeste, _!_efofçarido o ei_xo de
ocupação da Ferrovia Norte-Sul.
Os capítulos regionaís. refatíVOs-ãõ- C<:!ritrO:neste-. -do-Pla_-·
no Decenal Nacional, serãO os elemefltõs prii1C$ã.Efâõ--Plãri0
Regional. Em qualquer caso, a·ênfase -no-aperfeiÇOamento
dos recursos humanos e na educação básica e profissional
deve ser mantida em primeirO lugar. - _ -_
O arcabouço institucion~! Ç_everá ser discutido pel9 Governo Federal e pelos Governos Estaduiís.
REGTOES SUL E SUDESTE Os capítulos setoriais dos Pl_an_o_s Nacionais se constituirão
no cohteúdo princípal dos Planos Region~is para ~ Sul e Sudeste.
De rilOdo específicO-. esSe-s- ?la nós dever-âo ser -complementados por açóes voltadas Para'solucionar pro_ble_mas_ regionais. localizados, como as áreas dC()dmidas no intúio·r dessas ·
regiões (Vale do Jequitinhonha. Norte do Espíiíto-Santõ, Baixada Fluminense, Vale do Ribeira, Áreas deprimidas do S.ul,
Áreas de desertificâ<;ão C-de grande erosão-de solos).
As duas regiões dcve_rãO contar com Institutgs _de Altos
Estudos e de Planejamerú.-o, trabãlharidO estreitainente com
as Universidades e com os Governos dos Estados.

J a~e.i.ro ~ 1994

e discussão com a comunidade e sem a devida análíse da

iitlp"Ortància dos órgãos_ envolvidos~

"Perplexa diante dessas ameaças~ vê-s-e a corilt,midade
cíeiitífíca ãtirigida-pelo Decreto n'' 9.561, de 7-10-93, do Presidente da República, proibindo, até 31-12-93, todas_as viagens
ao exterior destinadas a intercâmbio cultural, científico ou
tecnológicO, assim como -~quelas destinadas à pa!t~cipaç~9
em congressos cientffícos e reun.iões similares. IsolOu-se o
Brasil da comunidade científica iriterriãcional. Entende o Governo Federal que esse intercâmbio_~ necessário ã.ó dese_nvolvimento do País? Inclui, aiilda, o decreto um retrocesso lamentável ao determinar que as autorizações de afastamento deixam-o -âmbito dos Ministérios para voltar à chefia do Gabinete
Civil da Presidência da República.
"Não pode a comunidade científica da UFSC ficar calada
diante desses fatos lamentáveis que não 3.tirigeni só a eta,
f!Ias s!!fl ao desenvolvi:Qlento do país, devido à visão limitada
e- imediatista dos nossos governantes.. ExigimOs respeito e
consideração do Governo Federal e repudiamos os procedimentos cujo objetivo velado é a destruição das universidades
federais e conseqüente priVáiiZaÇão do eit-sino superior no
Brasil."
~~Perdoe_-:~e a lo_nga !r~n~cri_ç~o •. Sr. Presiçlerite. Mas ela
se fez necessária_ para revelar o grau de iridignação da comunidade universitária brasileira diante do descaso e desrespeito
com que o setor vem sendo tratado.
A União, como é bem sabido, possui estrutura de apoio
à cíênciª_~_.@ __tecnologia. No topo da hierarquia, tem, hoje,
o Ministério da Ciência: e Tecn~!Ogia,;:que, "c'Onvenhamos,
não tem cara de ministério, rnã..lgrado a _cpmp~tên_ci3 r:e.conhe_cida de_ seu titular. o Dr. Israel Vargas. Vez por outra, transmuta-se em secretaria de estado ao sabor das acomodações
político-eleitoreiras. Prova dessa triste re3liC:fade é receniê
tp~dida do Presidente Itamar Franco. Ele decidiu, sein consultar o Ministro Israel Vargas, suspender, até 31 de dezembro
próximo, viagens ao exterior de servidores federais ligados
a programas de intercâmbio científico. tecnológico e cultural.
A pensadas ao amorfo Ministério da Ciê_!lcia e TeCnologia.
encontram-se alguns organiSJ:!lOS públicos. E -O caso do CN'Pq
-ConSeUlõNacional de DesenVolvimento Científico eTe"citológico - e da FINEP - Empresa Financilidora de Estudos
- - - - ---:
e Projetes.
A estrutura federal de apoio à ciência e à tecnologia
ainda conta, fora da esfera administrativa do MCT, com a
rede de_ universidades patrocinadas pela União, com empresas
O SR. PRESIDENTE-(Naóor Junior) __:Concedo a palapúblicas como a EMBRAPA e inúmeras outras instituições.
vra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
Esses órgãos- prova,;;o a moção da Universidade Federal
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC Pronuncia o
de Santa Catarina - estão morrendo à míngua. O que se
infer_e_ desse quadro, Sr. Presidente, seria só desolador, não
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
fora o alto custo político-social do atraso científico-tecnOlóo Conselho Universitãrió da prestigiada Universidade Federal
gico. O preço pago pela sociedade a .tanta omissão e descaso
de Santa Cataiíila acaba de aprovar moç"ão que, por sua impor,;;
é que essa estrutura - que deveria fomentar a arrancada
tância c alcance-, permito-me ler para meus ilustres Pares: "O sistema_ de coordenação e financiarilenfo da ciência
para o amplo desenvolyimento cie~tífico e tecnológico no País
e tecnologia nacional é alvo freqUente da tesoura do Governo -- -padece, desde log_o, da_i!lsuficiência: de recurso_~ orÇa_menFederal, sempre que se deseja cortar gastos governamentais. tár-iós pai"a a execução de suas superiores finalidades sociais.
As notícias veiculadas pela Folha de S. Paulo, do dia 6-10-93,
E .!ambém - o que é mais grave - sofre as inanições da
execução orçamentária configuradas nos temíveis cortes e_consobre a possível fusão da CAPES, CNPq e FINEP deixam
tingenciamentos.
a comunidade científica perplexa e preocupada. Nos últimos
Além desses problemas, verifica-se ·nessas fitsti:tuíções o
anos, principalmente durante o governo Collor e, agora, no
elevado custo administrativo que, em alguns cãsos, supera
governo Itamar, tem sido claro o des~9nte_gradua) que tem
sofrido a estrutura de fínahciaffieritO-da ciênCia e da tecnologia
os recursos disponíveis para suas atividades finalístie<is. Junno País. A ameaça. dessa fusão mostra apenas a-preocupação ta-se a tudo isso a inexistência d_e um~ política de desenvol,em enxugar a máquina administratiVa sem a devida análise vimento científico e teciiológico. Tem-se aí -estejamo~ ~rtos
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mica -do Estado do Rio._ Funciona ao_ amparo de recursos
qUe, embora não sejam abundantes neste momento de crise~
permitem-lhe direcionar o desenvo_lvimento da região onde
está instai3da ao influxo do seu saber científico e de seu engenho técnico.
- Oxalá, Sr. Presidente, nobres Senadoras e Senadores~
possamos acordar para a urgentíssima necessidade de rever
a estrutura federal de desenvolvimento científico e tecnológico. Para isso, não nos faltam talentos nem patriotismo. Estou
certo também, Sr. Presidente, de que, no que concerne à
vontade política desta Casa, não faltará o imprescindível apoio
que só a iniciativa do Sr. Presidente da República pode demandar.
Só assim não perderemos nossos homens de ciência e
nossos tecnólogos, desamparados hoje pela carência de recurM
sos e de salários condignos. Mas, milagrosamente, ainda
cheios de entusiasmo e boa vontade, esperançosos de que
o GOVer-no dCS-Perte para-o cumprimento de_ suas graves res~
ponsabilidadc;;s na arquitetura de uma nação forte pelo saber
de seus filhos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, convOcando os
Srs. Senadores para uma sessão eXtrâ.ordínária a realizar-se
hoje, às 18h30rnin, com a segu_inte

- a receita insuperável para o fomento do caos- e da indigência

de nossas entidades de pesquisa.
-_
_
O P.roblem~ config~ra-s~ n_ão só_<;omplexo, mas também
grave. E necessáriO que se estabeleçam dispOsitivos legais
que supram com recursos -senão_ abundantes, pelo menos
estáveis- o sistema nacloõai de folnirit6 à peSquisa.
A ConstitUiçãO de São Paul9, por exemplo, contém dispo~
sitivo que transfere I% da receita fiscal do Estado à Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, conhecida
por FAPESP. Modelar na estrutura funcional desburocratizada e na forma de procedimento, a FAPESP orienta sua
ação em obediência à- política ·de deSenvolvimento científico
e tecnológiCo estabelecida p_or seu Conselho_Superior, forma~
do exclusivamente por destacados homens de saber técnico
e Científico.
Cumpre à Uniãq, de igual maneira, por sua ação políticoadministrativa, eliininar os entraves burocráticos existentes
no setor de desenvolvimento científico e teçnológiCo, orientada por princípioS· bem estabelecidos em consonância com
as necessidades mais urgentes do País.
Lembro aqui a meus Pares o exemplo da recém fundada
Universidade do Norte Fluminense. Sob os auspícios do governo do Rio de Janeiro, ela reencarna, agora renovadamente,
o sonho ~o m_eu ilustre colega Se:iia9or Darcy_Ribeiro quando
da criaÇãO da Universidade de Brasilia.
A Universidade do Norte Fluminense possui estrutura
leve,. tem objetivos voltados para a realidade social e econó~

ORDEM DO DIA

1

REQUERIMENTO No 1.446, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.446, de
1993, da Senadora Eva Blay, solicitando, nos termos· da alínea ''a"
do art. 256 ·do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do
Senado n° 181, de 1992, de sua autoria, que acrescenta
dispositivos à Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
estabelecendo normas para o exercfcio do planejamento familiar.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 1, DE 1994

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 1, de 1994 (n° 390/94, na Câmara dos Deputados),
que submete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar
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contra o qual pende procedimento fUndado nos incisos l.e.1l do
art. 55 da Constituição e dá outras providências. (Dependendo de
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
3
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2, DE 1994

Discussão, em turno úrlico, do Projeto de ResoluÇão n° 2,
de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econôn:J.i~os ·
como conclusão de seu Parecer n° 8, de .1994) que autoriza a
Prefeitura Municipal de Silveira· Martins - RS a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Qr.qnçlf{ do.
Su} :- BANRISUL, no valor total. de cinco milhões, vinte e nov~:?. ·
mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros reais e cinqüenta e. cinco:
centavos, a preços de junho de 1993, . utilizimdo recursos do
FUNDOPIMES.
4
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 3, DE 1994.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 3,
de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n° 9, de 1994) que autoriza o
Governo do Estado do Espirita Santo a contratar operação de
crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce - · CVRD, por
intermédio da Reserva para o Desenvolvimento da Zona do Rio
Doce, no valor de qu-inhentos milhões, setecentos e oitenta e
quatro mil, quinhentos e vinte e oito cruzeiros reais, a preços de
outubro de 1993, a serem atualizados pelo IGP-M e com garantia
,..,.-,.,.·,c.~;_,_
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oferecida através da vinculação de cotas do Fundo de
Participação dos Estados - FP E -

5
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 4, DE 1994
-

Discussão, em turno único, do Projeto de· Resolução no 4,
de_ 1994. (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos .
como 'conclusão de. sçu Parecer n° 10, de 1994) que autoriza a
Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul - RS a contrata~
operação de crédito no valor de trinta milhões, seiscentos e trinta
mil, novecen.tos e trinta e quatro cruzeiros reais, a preços de
agosto de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do S11l
- BANRlSUL
utilizando recursos do FUNDOPIMES.·. ,
.'

6 .
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 5, DE 1994

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 2, ·
de J 994 (apresentado pela Comissão_ de Assuntos. Econômicos
como conclusão de seu Parecer n° 11, de 1994) que autoriza a
Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste - PR a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná BANESTADO, no valor de dez milhões e seiscentos mil cruzeiros
reais, a preços de setembro de 1993, dentro do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano.: PEDU.
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7
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 14, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 14,
de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n° 20, de 1994 ), que autoriza a
Prefoitura Municipal de Sinop - MT a contratar operação de
crédito interno, junto ao Banco do Estado do Mato Grosso S.A. BEMAT, no valor de setenta e quatro milhões, setecentos e
cinqüenta e um mil, novecentos e dezenove cruzeiros reais e oito
centavos, a preços de 30 de março de 1993, equivalentes a
1.000.963,04 UFIR.

8
OFÍCIO No S/21, DE 1994
Oficio n° S/21, de 1994, através do qual o Governo do
Estado do Piauí solicita autorização do Senado Federal para
reescalonamento de dívida contraída pelo Banco do Estado do
Piauí S.A. junto à Re~erva Monetária, no valor de novecentos e ·
noventa e oito milhões, duzentos e noventa e sete mil,
quatrocentos e quarenta e três cruzeiros reais e trinta e dois
centavos. (Dependendo de parecer da Comissão de Asslúúos
Econômicos)
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· (Levanta~se a sessão- ãs-JOh32min.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)_ Está encerrada a
sessão.

Ata da 173 Sessão, em 20 de janeiro de 1994
10a Sessão Legislàtiva Extraordinária, da 49a Legislatura
_EXTRAORDINÁRIA_
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues
ÀS 18 HORAS e 30 MINUTOS, ACHAM-Se PRESF:NTES
OS SRS. SENADOReS:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4, DE 1994

Autoriza o Poder Executivo a effi_itir selo postal
·em homenagem a Alberto Nepomueéno.
Afforu;o Camargo _ Albano' Franco_ Alexanru,; Co;t~ _ .
O Congresso Nacional decreta·:-_ :
_
Alfredo Campos _ A1mir Gabriel _ Amir Laudo_ Antonio Mariz
Art. 19 Fica o Poder Executivo autOriZado a prOmOVer
_ Aureo Mello _ Beni Vc;:ras _ Carlos Patrocfu.io César Dias
a emissão dO selo poStal em homenagem aos ce~?tÇt _e trinta
Chagas Rodrigues _ 9d Sabóia de. Carvalho _ aiutinho Jorge
-anOs
de nascimento do músiCo" Albe-ffO NepoiJluceno.
_
Dario Pereira _ Divaldo Suruagy _ Eduardo Svplicy _ Çlcio
Art. 2~ O Ministério das Comunicaçóes, por int_ermédio
Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin _ Eva Blay _
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, viabiw
Francisco Rol!emberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata
lizará o disposto pelo art. 19
__ _
_ Gilberto Miranda _ Guilherme Pa!rneira _ Hugo Napoleão _
Parágrafo único. Os valores e as características do selo
Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ Irapuan
_ _- _- _ _
_
postal serão estabelecidos pela ECT.
Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ João Calmon _João Frãnça _
Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
João Rocha _Jonas Pinheiro_JO§.aphat Mariubo _José Eduard_o
prazo de sessenta dias, a partir da data de sua publicação.
Vieira _ José Fogaça _ José Paulo Biso! _ José Rieh a _ Íosé
Art. 4"' Esta lei entra em vigor na data de _sua publiw
Samey _ Júni~ Marise _ Jutahy Magalhãe_s __ Lavoisier Mai;i _
cação.
Levy Dias _ Lourival Baptista _ Lucidio Portella _ Magno
Art. 59 Revogam-se_ _a_s disposições em contrário._
Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Marco Maciel _ Mário Covas _
Justificação
Marluce Pinto_~ Mauro Ben_eyides _ Meira Filho_ Moisés Abrão
.A ell}i~S,OjlOSta( CQUtemorativo dos 130 <ifios de nasci_ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro __ Nelso~ ...W~kin ~ Ney
merito dó musiCO brasifelro Alberto Nepomuceno tem por
Maranhão _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Raimúndo-Lirà _
objetivo precípuo homenagear o celebrado artista, por inter~
Ronan Tito _ Ru)l Bacelar_ Valmir Campelo _ Wilson Martins.
médio do selo, forte veículo de divulgação e intensa circUlação.
Nascido em Fortale?:a, em _julho de 1864, Alberto NepoO SR. PRESIDENTE (Chagas 'R.odríg-ues) _:_:A lista ci~ :-inucénó féz carrelriCTia Europa, apõs a diVUJgação -de suas
primeiras compOsiÇões para piano, canto e ·orquestra. Em
presença acusa o·comparecimehto de 67 Srs. Senadores. Haw
trajetória ascendente, estuda composição em Be.rl_im e amplia
vendo número regimental. declaro aberta a sessão.
seu virtuosismo, tornando-se o precusor do nacionalismo muSob a proteção de Deus, iniciamos nos_soS; trabalhos.
sical no País, introduzindo revolucionários recursos de instruO-Sr. 1" Secn!tái-io procederá à leitura dá Expediente ..
mentos ditos populares nas composições clássicas. Faleceu,
É lido o seguinte
em 1920," nO Rio de Janeiro, aclamado pelo sucesso de seus
· último's'cOOcertos no Teatro MunicipaL
Abrindo um cam_inho novo de expe_rimentalismo-e evoluEXPEDIENTE
ção na música brasileira, Alberto Nepomuceno tem sua obra
__ relativamente pouco _divulgada, neste.País carente de meios
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
de expressão para seus artistas e Ciiadores.
De indiscutfvel oportunidade, o presente projeto de lei
De agradecimento de comunicação:
contribui para a efetivação do preceito constitucional tão bem
N' 40, de 1994 (n'' 42/94, na origem), de 20 do_ corrente,
expresso pelo art. 215, no que tange à valorização e difusão
referente ao térmiriO do prazo, sem deliberação por parte
de nossos valores culturais.
do Congresso Nacional, para .apreciação das Me<;Udi!.S ProviNa expectativa do bom acolhimento por parte d_Q Poder
sórias n• 381 a383, e 386, 'de 1993. ,
-_Executivo, no sentido do pronto atendimento da presente
proposiç_ão, ~sper~_~os a su.a aprovação pelos ilustres Pares.
0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).- O ExpeSala das Sessões, 20 de janeiro de 1994. - Senador Cid
diente lido vai à publicação.
Sabóia de Carvalho.
Sobre a mesa, projeto que_será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
À Comissão de Educação ..__Decisão Terminativa
É lido o seguinte:

=
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto
será publicado e remetido à comissão competente.
Na sessão do dia 13 do corrente, o Senador Pedro Simon,
na qualidade de Relator do Ofício n' S/153, de 1993, que
uma vez aprovado resultou na Resolução n" 140~ de 1993.
propôs à Casa a correção de manifesto erro-material na alínea
a do art. 2 9 daquela Resolução, adequando o conteúdo daquele

dispositivo ao Parecer do Banco Central do Brasil sobre a
matéria.
Em votação a alteração proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A Presidência tomará as proVidências necessáiiáS à republicação da Resolução n' 140, de 1993.
··
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em sessões
anteriores foram lidos os Requerimentos-de no;;< 16, 19 e 20,
de 1924, dos_ Senadores Nelson Carneiro EEsperidião Amin,
solicitando, nos termos do§ 1"' do art. 13 do Regimento Interno, licença para se afastarem dos trabalhos da Casa, nos períodos que mencionam.
Os reqtierimd1tos deixaram de ser votãdos por -fãlta de
quorum.
Em votação o Requerimento -no 16, de 1994, do Senador

l:'ifels_on Carneiro.
·
·
Os Srs. Senadores que u aprova-in, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
··
·
-~
Aprovado.
Em votação-o Requerimento 'n9 19, de 1994; dO Senador
Esperidião Arnin.
- Os StS:. Senadores que o ãprovain, qUeiram pertnanecersentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n"' 20, de 1994, dO S"eilador
Esperidião Amin.
Os Srs. Senadores que o aprovam-, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam cOncedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em oessão
anterior, foi lido o Requerimento n"' 21, de 1994, do Senador
Moisés Abrão, solicitando, nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno, licença para se afastar dos trafialhos da Casa.
no período que menciona.
O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi'
dência recebeu da Prefeitura Municipal de São Paulo os Ofícios n's S/29 e 30, de 1994 (n'' 38 e 40/94, na origeiri), solicitando, nos termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado
Federal, autorização pata emirir Letras FillanCe"iras do Município de São Paulo- LFTM/SP, para os fins que especifica.
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Económicos, onde aguardarão a complementação dos documentos necessários â sua instrução.
~-

-- ·!aneiroac 1Y94

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A p·alavra
está franqueada.
A Sr Eva Blay- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. Ex~
-- ·
~

A SRA. EVA BLAY (PSDB- SP. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão da oradora.) --Sr. Presidente. Srs.
Senadores:
Quero, mais uma vez, apresentar um esclarecimento relacionado com o meu requerimento de retirada de dispositivos
da Lei n' 8. 08(J.
Apresentei dois projetes relacionados com a questão do
planejamento familiar: um de n~ 28, de 1993, aprovado por
unanimidade; mantenhowo. Aliás, já está na Câmara; estou
retirando o de n" 181, que fala de financiamentos externos
à questão do planejamento familiar.
Brevemente, apresentarei irifofmãçõeS-de qUe-já- enrTOU-no País, nos últimos três anos, cerca de 1 bilhão de dólares,
só nesse setor. Não estou discutilldo a presença desse dinheiro,
e sim a forma como ele está sendo gasto.
Portanto, é nesse sentido que estou retirando para reapresentar, posteriormente, esse projeto de lei de uma forma mais
detalhada.
Muito obrigada_, Sr. Presid_ente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esclareço
à nobre Senadora que o re_querimento mencionado figura na
Ordem do Dia desta sessão sob o número 1.
A palavra continua facultada.

() Sf. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra.
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra a V. Ex\ nobre Senador Magno B~çe_lar ._
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Estanios discutindo às vésperas de uma possível votação
no início da Revisão Cónstifuci6rtaJ. Dentre os pOntos das
inovações e do relatório" inicí31 que mais nos preocupam encontra-se o artigo que permite a reeleição de Governadores, Presidente e Prefeitos no exercício do cargo, muito-embora a partir
de 95.
Muito embora digo eu, mas lamentando, porque nosso
País, infelizmente, aínda não tem cultura política para que
se implante uma medida tão avançada. Sabemos que, para
países com maior tradição política, para o bem da demoCracia·,
isto é muito louvável. Mas num país como o nosso, em que
vemos o abuso do poder se repetir a cada momento, em que
vemos a fraude eleitOral carnpear, sem nenhum exagero, em
mais de 80% do País, permitir que autoridades permaneçam
no Governo e ter a inocência de pensar que eSsa rriáquilla
não será utilizada,~ demais para a consciência nacioilal!
O _meu partido, por inúmeras vezes, tem-se manifestado
contra Revisão ·constitucional, por julgar que nãO é" o momento;- que outros casos mais- graves _como o atendimento
à fome, à educação e à saúde_ poderiam ser tratados, sem
que isto ocorresse, sem que para ist~ _pre_c~s~sse_m_os p_~o~~e~
à Revisão Cónstitueional.
Entretanto, Sr. Presidente, participaremos. O pior é permanecer ausente. Às vezes, é muito mais grave a omissão
~·dÕ que a discussão. Esfaremos discutindo e tentando levar
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os detentores de cargo possam se candidatar sern se desincom~
patihilizarem com o mesmo, é- uma aberração. COm isso, haverá a influência do poder económico, a manipulação do poder
em favor de det~minados candidatos. em detrimento daqueles que não têm recursos para concorrer a uma eleição. Cheguei a apreseQ.tai uma proposta, ilustre Senador Magno Bace~
lar, no sentido de reduzir o mandato do Presidente da República para quatro anos, permitindo a reeleição, a partir do
próximo mandato; do Presidente da República, Governadores
O Sr. Nabor Junior- Permi~e~me V. Ex• u_~-~pa_r~e!_
e Prefeitos; para tanto, eles teriam que se desincompatibilizar
O SR. MAGNO BACELAR- Ouço V. Ex• com prazer.
seis meses antes da eleição, para que quem estiver no exercício
do poder não seja candidato e se utilize da máquina adminis~
O Sr. Nabor Junior- Nobre Senador Magno Bacelar,
V. Ex• manifesta. neste momento, uma preocupação com ré la~ - trativa para alcançar o seu objetivo. Portanto, estou inteiramente de aco·rdo com o -protesto de V. Ex~ Penso que é
ção a esta proposta,-que_ diZem constar do Relatório do pro~
voz uníssona, pois os Companheiro~ do Senado com quem
cesso revisional da nossa Constituição, cujo Relator é_ o Depu~
tenho conversado já se manifestaram contrariamente à aprotado Nelson Jobim. Confesso~ lhe que tal preocupação é-minha
-vãÇão dessa inovação que o Deputado Nelson Jobim quer
também e de vários s_etores da classe política brasileira. Estou
introduzir nesta reforma constitucional.
preocupado não só com- esse problema da possibilidade de
se permitir que pessoas. nó exercício de mandato eletivo,
O SR. MAGNO BACELAR- Obrigado, nobre Senador
Nabor Junior. A manifestação de V. Ex~ engrandece o meu
no caso de Presidente da República, Goveritador, Prefeito,
possam ser candidatos a cargos eletivos sem se afastarem do
despretensioso pronunciamento,_ mas mo~tra a_ IJOS.~a preOCu~- ·
exercício do cargo, sem se desincompatibilizarem, mas tampação justificada de que este não é o momento apropriado
bém com outros problemas. _Tenho acompanhado pela impara se proceder à Revisão Constitucional, pois o qué se e~t.á
prensa o que o Deputado Nelson Jobim, Relator do processo
pretendendo é introduzir matérias que não avançam, pelo
de Revisão ConstüuCional, está sugerindo no seu Relatório,
contrário, criam dificuldades queª Cçmstituição de 88 já havia
como é o caso, por·exemplo, do voto facultativo, em vígén-ciaultrapassado.
nos Estados Unidos. países da Europa etc. Trata~se de uma
Todavia, tem razão -também V. Ex" quando, em nome
questão que preciSá 5Cfan3.lisada dctidamençe pela classe poli~
dos Estados do Norte e Nordeste, eleva a voz para advertir
tica, porque o voto facultativo é um voto ideológico, é um
dos perigos que corremos de passarmos não só a receber in~
voto que vai beneficiar deú!nninados partidos políticos- em - fluência económica e intelectual dos Estados do _s,ul,_ como
detrimento da maioria. Penso que não chegamos ainda a esse
também a ter a decisão política centralizada nos Estados de
estágio político de permitir-se que o voto seja íãcultativO.
maior -densidade habitacional.
Outro motivo de apreensão a que principalmente nós, dos
Sr. Presidente, Srs. Senadores,-haveremos de voltar a
Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tameste assunto no momento oportuno, no momento de votarmos,
no Congresso, essas emendã.s. Mas fica a advertência de que
bém temos que estar atentos é_aquele com relação à redução
da representação dos pequenos Estados na Câmara Federal,
o povo brasileiro começa a acreditar; tenho certeza que o
povo brasileiro saberá decidir por aqueles que têm ética polísobre a qual estão sende>apresenta9as _vária.~ propostas_. _Isto
significa dizer qUe, se auinenúuem ã. re·preSentação dos_gran~
tica e mãos limpas. Introduzir ta}dispositivo é agU:çãr o aJ;efife- des Estados para o máximo de noventa e reduzir a dos peque~
daqueles que, ao longo de muitc;>s anos, usam o poder econónos para quatro ~ e há p_~opostas até de _r_edução para· um
mico e administrativo para dominar e ultrajar a consciência
~. os Estados que _já exefceilt uma influênc_ia na economia
nacional.
do País vão exercê~la também politicamente; ou seja, só se
Era o que eu tinha a dizer, Sr. ~~cside_nte. (Muito J?_em!)
vai decidir, no Congresso ~ acional, aqueles problemas e pro_Durante_ o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr.
jetes de interesse dos grandes Estados, que vão dominar o
Chagas Rodrigues, / 1' Vice~Presidente, deixa a cadeir_a
Congresso Nacional: há Estados que terão uma Bancada de
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce·
90 Deputados e outros de 4. Há outro aspecto que eu gostaria
na, Presidente.
de enfatizar: a recente: Lei Eleitoral aprovada pelo Congresso
restabeleceu a figura do candidato nato. Dessa feita, quem-,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
exerce o cargo de Deputado Fe_deral, Deputado Estadual ou
a palavra ao Senador Irapuan Costa Júnior.
Vereador é candidato nato para a próxima eleição. Se reduziO SR. ffiAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO. Pronuncia
rem, por exemplo, essas Bancadas para 4 Deputados, o partido
o_seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente.
que tiver 4 representantes na Câmara dos Deputados já terá
Srs. Senadores:
os seus candidatos natos; conseqüenremente, não haverá pos;.
AcreditO qti"ê todOs nós aqui presentes tenham-os alguém
sibilidade de renovação. Na verdade, ninguém que não esteja
a nós ligados, quer por laços de parentesco, quer por- laços
no exercício do mandato poderá se candidatar, porqUe eSsas
de amizade, que seja habitante do Rio de Janeiro.
vagas serão ocupadas pelos atuais detentores de mandato.
A cada dia que passa, a bela Cidade do Ri() de Janeiro,
O mesmo critério vale para as Assembléias Legislativas, onde
antiga Capital da República, __ u~ dos centros habitacionais
a representação será reduzida para 12. O partido que já tiver
mais "importanteS deste Pa-ís,- é - isto nã~ é novida~e para
12 Deputados, que é o caso_ do meu Estado, não permitirá
ninguém - a cidade mais violenta.
que nenhum outro candidato possa concorrer-a Deputado
Sr. Presidente,. ao mesmo tempo que cresce a viOlência
Estadual, porque as vagas já estão tomadas pelos 12 que são
naquela cidade, vimos, com certa apreensão, que medidas
candidatos natos. No que se refere a esse problema ao qual
demagógicas, como a que to,!nou o Prefe_ho César Maia, ao
V. Ex• se reportou em seu pronunciame-nto. de permitir que

sugestões no sentido de impedir fatos como esses,- bonitos
teoricamente. mas que no Brasil representaria a- perpetuação
de determinados grupos --fatos que já oCOi'rerii, sem essa
permissão. Por exemplo, a eleição de GovernadOres, mulheres
de Governadores, filhos de Governadqres. _Qnde o poder eco~
nômico e a frau_de irnpera~em isto v~i-:se repetir e teremos
oligarquias em cada um dos EMados, perpetuando~se a cada
·
dia.
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contrário do que deveria ter sido o cuidado de S.

Ex~.

vêm

justamente em desfavor da ordem púhlica no Rio de Janeiro.
O St. Prefeito_._ que já se notabilizou por medidas às vezes
bombásticas e chamativas, mas sempre, ou quase sempre.
sem nenhum efeito prático, proibiu ontem, por decreto, a
fabricaç-ão e a venda de armamento de defesa pes_?oal no
Rio de Janeiro, o que significa, urria vez que sabemos que
os traficantes que habitam os--n'fofros do Rio de Janeiro, que
os dominam e fazem ali uma república própria, com leis também próprias, com fronteiras que exigem salvo-conduto para
serem ultrapassadas, com força pública e exército próprios,
estarão cada vez mais à vontade, porque quem habita naquela
cidade não poderá sequer dispor de uma ar~a dentro da sua
casa, para a defesa da sua família e da sua própria residência.
E o que é mais interessante: o Sr. Prefeito parece ígnorar
a legislação federal. que atribui ao Exército brasileiro a faculdade de legislar sobre o assunto-de armamento, que abrange
a venda, a fabricação e a comercialização de armas. Parece
também o Sr. Prefeito ignorar que os trafica_rites, assaltantes,
bandidos, seqüestradores do Rio de_~aneiro se abastecem não
nas casas de comércio legalmente estabelecidas. através de
toda documentação regular, mas, sim, atravêS do contrabando
que vem do Paraguai, de Miami e desem~-~~ca pelos portos.
quer marítimos quer aéteos, daqUela cid3:de.
sr. Presidente, acho muito estranho que um Prefeito venha a ajudar os traficantes do Rio de Janeir..o, não auxiliando
os Governos fe.deral e estadual a desarmá-los, mas desarmando a população ordeira. que, verdadeiramente, em virtude e diante da ineficiência da polícia, precisa se armar para
suprir essa defidénda cada vez maior do sistema polícia I brasileiro.

O Sr. Magno Bacelar- Pe~mite-n:_e V: Ex~ um a~arte?
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR*- País não. Ouço
V. Ex•
O Sr. -M8gõO-BaC-elar- G()S~<tria de, inicialmente, deixar
uma pergunta para os Senadores que nos ouvem e para a
Nação brasileira: _Será ve_r;Çade: que o Rio. çle__ Janeiro h_oj_e
é a Capitáf da maior violêricia- que, em qualquer sentido,
mesmo que fosse bem menor, é lamentável - , ou a violência
que vivemos hoje até nas pequenas cidades do Brasil, e que
reflete um problema social dos mais graves, tem sido comandada, infelizmente, por parte da imprensa e, dando nome
aos bois, pela J:{__ede _Globo, que, em função de interesses
polítrCOs, ou por ser a pa:tte -da imprensa adversária do Governador Brizola, tem aumentado violentamente esses índices?
Talvez nas outras cidades o índice seja o meSmo, -só <Ji.ae não
há divulgação, porque- volto a repetir-a violência é conseqüência da fome, da miséria, da falta de punição e até mesmo,
nobre Senador, da maneira brutal com que_Qs nossos cárceres
tratam os criminosos, que, ao invés de se recuperaram, de
pagarem pena para se reabilitarem para a sociedade, saem
mais violentos e mais desumanos. Mas concordo com V. Ex~
e o parabenizo _pela crítica à atitude dÕ Prefeito do Rio de
Janeiro, que, na pior da hipóteses, desc_onhece a legislação
federal, a Federação brasileira; e que em atitudes impensadas
e em busca de notoriedade procura criar:' se não ingenuamente, uma federação para a sua Prefeitliiã., onde a lei é.
imposta e ditada por S. Ex~ o Sr. Prefeito César Maia. Parabéns
a V. Ex• Lamentavelmente, hoje e a cada dia_ temos que
nos preocupar mais com a violência, deplorável, em nosso
País. Não estou em defesa do Governo do Rio de Jãneiro.
Estou lastimando porque uma cidade - no Rio de Janeiro
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me criei, me for_mei e me casei - que tem tudo para ser uma
grande fonte de renda, através do turismo. a cada dia perde
as suas _rendas,_ pe_~de a tra!lqüilidade da_ sua população e
cai na antipatia brasile_ira e mun_dial. Obrigado a V. Exa
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Agradeço a V.
Ex\ até porque o nobre Senador dá urna correção ao rumo
do meu discurso. Eu não quis aqui. em momento algum e poderia ter deixado essa imagem -, criticar em separado
a cidade do Rio de Jan.eiro pela sua violência. Ê uma cidade
violenta e todos sabemos. Mas também o são todas as cidades
de médio e grande portes· deste nosso País, inclusive a_ minha
Capital, Goiânia. transformou-se numa cidade extremamente
violenta.
Ê verdade também que os meios de comunicação, ao
invés de apresentarem as suas notícias de uma maneira educativa. apresentam-nas. quase sempre, de uma maneira bastante
chamativa, bastante bombástica, bastante negativa, em última
análise~-

E o que é importante, nobre Senador, é que o próprio
Secretário de Segurança do Rio de Janeiro e autoridades policiais da Delegacia de Munições e Explosivos_ declaram que,
nos últimos três anos, em nenhum dos crimes apurados no
Rio de Janeiro esteve envolvido qualquer armamento com~
prado regularmente nas casas. que vendem esse tipo de objeto.
De modo que deixo aqui registrada a minha estranheza.
Ê característico das pessoas de crença totalitária esse excesso
de regulamentação sobre a vida do cidadão, principalmente
no que diz respeito à sua segurança e à segu_rança da sua
famflía. Os países mais democráticos do mundo encaram o
problema da segurança como uin direito inerente ao próprio
cidadão. A sua segurança e a da sua família, o direito a essa
segurança é algo _que, se a autoridade policial não pode. na
sua plenitude, lhe proporcionar, ele tem como buscá-la; tem
direito de buscá-la onde bem lhe aprouver.
Era o- que eu tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva. (Pausa.)
s-: Ex~ declina da palavra.
Cóncedo a -palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem_ revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Srs. Senadores:.
Creio que esta Casa vive. talvez, um dos momentos mais
importantes de toda a sua história. Ê impressionante 1 Tenho
dito ao loçgo do tempo que o Brasil vive uma revolução
ética da qual talvez não esteja se dando conta.
Este País, com este COngresSo~- determinou o afastamento, por corrupção, do Presidente da República. Ainda hoje
o extraordinário Senador Elcio Alvares, que foi o Presidente
da Comissão do lmpeachment no Senado, distribuía o seu
livro - e quero levar a S. Ex• as minhas felicit~ções -,-onde
mostrava a síntese do que foram aqueles dias aqui, no Senado
Federal.
Não há dúvida alguma de que foi épica aquela ação.
O povo br~~ileiro cobrou, indo às ruas. uma decisão. e o _
COrigiesso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, em conjunto, determinaram o afastamento e a manutenção dos oito
anos de afastamento, da vida política, do Sr. Collor.
Dizia, naquela oportunidade. que se engana":am aqueles
que imaginiivam que estávamos vivendo mais um acontecimento e que o pOvO estava na rua querendo que saísse o
Sr. Co1lor e entrasse o Sr. Itamar.
-
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Os acontecimentos que estamos viveiid-o não têm nada

com golpe de estado, não têm níi.da com previsão de_ golpe,
não têm nada com 1954 e 1964. Não há ne11hum esquema
que não queira a· democracia neste País, Sr. PreSidente! Talvez, ao longo da nossa: História, não tenhamos vivido nenhum
momento corno este, cm que se deseja não_apetlàS-ã democracia, mas o aperfeiçoamento da democracia nesti!-País.
E viVemos, agora, a antevéspera da reuniãO final da Comissão Parlamentar de Inquérito que trata do Orçamento.
Foram dias dramátkos _g_ue est~_f~ngreSsO ViyeU; sãO horas
e instantes difícéis- quC- está-ViVendo este Congresso. E é fácil
de entender. Quando vejo a imprensa no reboliço, quando
vejo o drama, quando vejo os nervos, quando vejO as lágrimas, _
os protestos, quando vejo inclusive as pessoas saindo do sério
e entrando na irritação, eu entendo que isso é normal.
Pela primeira vez no mundo um Congresso democrático
se reúne para decidir Os seus próprios rumos ·rãZél- a' selççâo
de elementos ·componentes do próprio Congresso. Não h_á
precedente diSSo.O Congresso Italiano é manchete no -munç!o ~nteir6. mas
quem estã re<ilizando a "operação mãos limpas·'- é o -Poder
JudiciáriO. O nosso é o ·priiD.eífO--~CoiigreSsO -nO rn.~-ifdO--de--.regime presidencialista a realizar ·sua própria purificação~
Ciaro que é difícil! Não podemos pensar que, am-anhã,
quando a CPI se reunir e apontar o nome de alguns irmãos
nossos, terminará tudo. Não terminará". Estamos viveil'do uma
revolução ética de transformação dos nossos costumes. As
coisas cómo estavam rião poderiam continuar. O Brasil não
é um País que nasceu para viver Sob o rltiiiO-da corruPç~o
e da imoralidade, o povo brasileiro não é o povo do "jeitinho".
A índole do nosso povo é a de um povo· de bem, parece-me
que a média da sociedade brasileira é de respeito, merecendo
a dignidade de todos_.
A revista Manchete pública que a m~dia do CongreSSo
Nacional é a do Sr. João Alves, que a média do empresáriõ
brasileiro é a do cidadão que busca a corrupção em tudo
e que a média do funcionário público brasileiro é igual à
daquele economista. Parece-me que essas informações não
correspondem à verdade.
Vivemos, Sr. Presidente, o segundo capítulo de uma revolução ética que está tomando conta deste País. TragO meu
respeito aos membros da ComissãO Parlamentar de Inquérito.
a começar pelo seu ilustre Presidente, Senador Jarbas Passa- _
rinhci, que, com competência,_ com âign_ídade, cOffi_ finrieZa.
com patriotismo, a vem dirigindo. DiríjO-me; tãritbém. ao
seu vice-Presidente, n-osso companheiro, Deputado Odacir
Klein, que, com a maior dignidade, às vezes com humildade,
sempre com firmeza, vem desenvolvendo os seus trabalhos;
ao ilustre Relator, Deputado Roberto Magalhães, cujo drama
imenso e difícil sabemos, qual seja, S. Ex• estar vivendo:
onde colocar ou não colocar, acrescentar ou não acrescentar
este ou aquele nome, o que certamente estará mexendo com
a honra e com a dignidade das pessoas.
Sr. Presidente, temos vivido naquela CPI momentos muito difíceis. Enganam-se aqueles que ima_ginàm que exiSta- naquela CPI alguns cOmponentes olhando, vibrando ou buscando encontrar algo em- algum companheiro nosso, Depl!tado_
ou Senador, funcionário ou'erriPieSário .. Lá esiao p·essOas cum..:prindo sua missão, __ingrata. cruel, dramática, embora necessária.
- ----- - -- ---- -A meu juízo,_amanhã -teremos- uma-reuriiâo histórfCa.
Atrevo-me a dizer que_mais histórica que a do impeachment
do Presidente da República, porque naquela as provas mate-

e

riab estavam ali, e eStávamos a julg'3;r alguém com quem

não convivíamos, com ltuem não tínhamos nenhuma relação.
Agora, Sr. Presidente, estamO!? a julgar membros deste Coogresso e, repito, com a maior responsabilidade.
Podemos graduar, podemos chegar à conclusão_ de que
alguns devem ser afastados e outros não, mas todos temos
Uma parte da respotlsahilidade i1ás fatos que aconteceram,
porque o Congresso anda e se desenrola, de certa maneira
e- de certa foima, mas ninguém pode dizer: eu _n;ão sabia
que as coisas estavam acontecendo.
___ Muita ge~te - _eu inclus~ve - quando sondado, quando
insistiram para que ~U:Tosse _Presidente da Comissão do OrçaJl"!ento, quando V. Ex•, Sr. Presidente, insistiu para que eu
assunlisse aquele cargo, eu, ao tomar conhecimento de como
as coisas se passavam lá, mlo aceitei ser Presidente nem roembrada C,omissão. Entretan~o. n_ão tiye a PreocupaÇão- poderia
ter tido- de aceitar a Presidêricia e de tentar fazer algo para
mudar aquela situação. Assim como em uma árVOre uma folha _não ficã aritarela sem o consentimento de toda a árvore; do
mesmo modo, as coisas não acontecem senão com ação ou
orríissão- por parte do todo.
- ---~Por i~so, Sr. Presidente, parece-me que temos que refletir
profundamente sobre esses fatos. E é imensa a responsabiIidade de V. Ex~ com o-depois. O depois do impeachment
do Presidente Collor, o depois da Comissão do Orçamento
com o afastamento de Senadores e Deputados. Temos que
analisar o depois da nossa responsabilidade.
_ Nâo_tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, que a primeira questão, que deve ser uma questão de honra, é a comissão
dos corruptores. Tenho certeza que, pela Primeira -vez na
história deste País, estamos no caminho certo, com coragem.
porque o drama deste País se chama impunidade_. As coisas
acontecem, neste País, porque 3s pessoas sahem- que nada
acontece _com quem as faz. As pessoas roubam porque sabem
que podem roubar; as falcatruas acontecem porque ás pessoas
sabem que nada acontece com os que fazem as falcatruas,
a não ser, é claro, para quem rouba galinhã, para que-m rouba
pequenas coisas, porque. aí, a polícia pode pegar essa pessoa,
pode dar pauladas nela e esta pode terminar dormindo no
xadrez.
Agora, se o roubo é grande, 5~ a _falçatr_ua é grande e,
principalmente, se for contra o patrimõnio públiCo, nadà-a·contece. Essa é a regra: Isto é o~.que yem acontecendo ao longo
da.~i~tória. O e~scân0alo de Qoje ?paga o escândalo d~ ontem.
o escândalo de hoje é esqUecido pelo escândalo que vem
amanhã.
Então, por que não roubar? P()r que não pratiçar vfgar!_ce,
se a resposta, como conseqüência, é nenhuma? E a "Lei do
Gerson," como disse bem o ilustre Senador Alfredo CainpoS,
''vamos levar vantagem em tudo". Por que não levar vantagem
em tudo? Por que não levar vantagem se todo mundo a leva?
Por que o cidadão, o operário, o trabalhador, o funcionário
público, não vai levar vantagem?
Temos que mudar esse- quadro. Sr. Presidente. V. Ex•
é o Presidente do .Congresso Nacional e te"m em suas mãos
a responsabilidade de nos comandar para mudar isso. Parece-me que estaq10s mudando. Pela primeira vez o Presidente
da Repúhlica é afastado por corrupção, pela primeira vei:.
_o grande corrupto, com qu~m- geralmente nunca aconteceu
nada::_o Sr. ~C. p~ssou o An~-Novo na cadeia e lá está ele
preso.
Uma juíza determinou a prisão de bicheiros que, no último Carnaval, desfilaram como heróis nas escolas_ de samba.
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sendo que um deles falava para toda a Nação. E esse pessoal
está na cadeia, Sr. -Presídente. As coisas estão mudando_._ E
temos a responsabilidade de levar adiantt! essa revolução ética
__
que está em andamento.
_
Entendo que é importante a CPI que está sendo f,edida
para a CUT, assim como a CPI que o PT está pedindo para
as últimas campanhas eleitorais. Como dizia o Senador Mário
Covas outro dia, _essas CPI - a da _CUT e.a do PT - são
diferentes da CPI do OrÇamento, da CPI do Impeachment
e da CPI dos Corruptorcs.
A CPI do_ impeachrnent foi urna CPI sem cheiro, sem
ideologia, sem partido, sem nenhJJm_objctivo, senão a busca
da verdade. O povo na rua não tinha_cor, não tinha iâeologia,
não era velho, não era jovem.
___
- _:- _
A CPI do Orçamento não tem cor, não tem ideologia.
Lá estamos nós, Deputados e Senadores, de todos os partidos,
buscando a verdade .. A CPI dos Cor_ruptores também, Sr.
Presidente. Conseguimos encontrar u_ma série ele elementos,
pela primeira vez na história~ da organização dos corruptores,
numa verdadeira socil!dade secreta_ em ,Pus_ca da corrupção.
As outras, Sr. Pn:sidentc, também são importantes. Considero importante a r~lação da CUT .com o PT, assírn como
diz o PT, a relação _das outras entidades com federações
de empresas, assim como é importantc _yerif_icar as_ últimas
campanhas eleitorais. Fui candidato a Senador numa e a Governador na outra_. Tenho obrig~ção de __ dizer: vamos inves.. t~ar: Tudá·isso é importante porque·;~daqui a pouco, o PDT ·
vai pedir uma CPI sobre a Pau-Brasil, os integrantes_ de outros
partidos vão pedir uma sobre a Linha Vermelha, outros vão
pedir urna s9bre a V ASP, todo mundo vai pedir CPI. e todas
são importantes.
Entretanto, nenhuma, Sr. Presidente, terá o peso e o
significadO da CPI q~e irá em busca dos corruptores, que
é o terceiro apOio do tripé. Uma mesa _com dois pés não
equilibra. O primeiro apoio foi o impeachment, foi a CPI
que afastou o Presidente da República. Q._outro é a limpeza~
que_se está fazendo. Ficamos nus, o Congresso Nacional ficou
nu perante a Nação, desmascarou-se_t6talme.IJ-te, mas é necessário o terceii'o pé, que é a figura do corruptor, Sr~~-Pr.es~dente,.
Ao longo da história_ sempre existiram corruptos: Pre!)idente, Deputado, Senador, funcionário público. o diabo; não
há nenhuma novidade. A novidade, __Sr.-Presidente, é que,
se há um corrupto, há um corruptor. A figura do corrUpto
vem mudando nos últimos 30 anos c há casâ.em que a figura
do corruptor é a mesma, Sr. Presidente. É a mesma empresa
que vem agindo ao longo dos últimos 30 anos. Até aqui,
até porque não tínhamOs tempo, só cuidamos do Parlamentar.
Essa CPI _teve étíci:- apufoll-fatos relacionados com Deputado e Senador, mas tinha elementos para apurar os empn!iteiros e os empresários. Não fez isso, Sr. ~residente, _mas
deixou um imenso dossiê~ para que seja feito. Não fazer é
jogar fora uma oportunidade única que temos diante de nós.
Sr. Presidente~ na Itália, as obras públicas estão 50%
mais baratas depois da Operação Mãos Limpas, d~vido à r!)ubalheira que havia. No Brasil, já -se coineça a sentir iS_so.
O Sr. Pau.o Renato de_ Souza, representante- dO Brasil no
Banco Interamericano, diziá-me qu~ duas obras da maior importância que estão começando a ser feitas no Brasil apresentam uma diferença entre o preço infclal, quando as empresas
brasileiras começaram a fazer o estudo, t; .o obtido agora,
quando vão in_iciar a obra. O-preço diminuiU êxatarnente SOo/o
Está 50% mais barato. Sr. Presidente! Aliá$, nos dossiés de
uma ernpreifCira-fã.laVa-se que a média de _gqt:j_etas e vantagens
dadas para ·a tramitação -era de- cerca de 36%.
0
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É a hora de decidirmos isto, SL Presidente. Ê isso que
o povo está esperando de nós-_Sei que temos missões importantes, corno a votação do Orçamento, a CPI do Orçamento.
que deverá tomar decisões. TodOs te:q~os responsabilidades.
Eu assumo a minha. Como membro da CPI, não estarei amanha olhando para cima, tranqüilo e sereno, considerando meu
dever cumprido, porque reconheço que sou cc-responsável
pelas coisas que aconteceram. Duvido que alguém_ que esteja
aqui possa atirar a primeira pedra e dizer que não é cc-responsável. O problema não é olhar para trás e lamentar. O que
foi feito está feito. O que estamos remendando, estamos remendand_o.
Tem.Qs que olhar o futuro_,_ Sr~ Presidente. V._ Ex• tem
razão, pü"rque exiSte -o Regimento e a Constituição, que temos
de respeitar, também ternos que constituir as comissões, mas
não acredito que o povo aceitará sem nenhum protesto. protesto que será profundo e poderá ser manifestado naS urnas,
num vo_to_negatívo a este Congresso, o que seria uma injustiçá,
porque foi este ·co~gresso que fez o impeachment, foi este
Congresso __ que fez a limpeza na área da Comissão do Orça-.
mento. Este Congresso tem a obrigação de fazer a terceira
limpeza, que é a CPI dos corruptores. Se fizermos isso, Sr. Presidente, -~staremos cumprindo a nossa tarefa, estaremos
mudando a filosofia deste País.
- Duas coisas São importantes-. Sr. Presidente: ã c:Pr dos
corruptores e uma legislação para punir os responsáveis pelos
Ci'ftrrns ccJfi'tta o patrimônio púbUco. Temos a responsabilidade
de deixar isso claro na Revisão Cons_titucional. Daquela tribuna, dirigi-me ao Supremo Tribunal, com todo o respeito, dizendo que seria o caso de o Suprenlo conversar conosco,
Parlamentares, e manifestar seu entendimento sobre a forma
de_ evitar que essas coisas aconteçam.
Na verdade, Sr. Presidente - que me perdoe o Supremo
Tribunal Federal, que me perdoe o Procurador-Geral da República, que me perdoe <l Procuradoria e a Justiça desse País
-, e?tc_ Congresso, em duas CPis, mostrou que, quando se
quer se faz. Este Congresso, numa CPI, desnudou um governo, desnudou a realidade, mostrando a corrupção no Governo, demonstrou e provou. A nossa parte, fizemos, Si. Presidente, a .outra está demorando. Agora é a mesma coisa-, Sr.
Presidente.
Imaginem V. Ex•s se o Supremo Tribunal Feder31 tivesse
que apurar um fãto graVe com relação a um de seus Ministros.
Apuramos fatos graves com relação a membros deste Congresso. Estão fá os fáios relatados, estão os fatos demonstrados, e muitos serão- enviados à Procuradoria da República,
pafa que tome as devidas providências, que devem contin1:1ar.
Se demora em virtude da lei, da Constituição ... Se alguma
coisa deve ser alterada, o prazo é agora. Estamos tentando,
os Parlamentares estão tentando. Que venha o Supremo, que
venha o Procurador e nos diga o que fazer para mudar, para
qu~ a Justiça no Brasil exista de fato, para que a impunidade
desapareça, para que o delito contra o património público
tenha resposta imedjata, no que tange à prisão e no que tange
à cadeia. A hora é agora, porque se issõ _terminar, se esta
CPI afastar Deputados e Senadores, se _a .Constituiç30 fiCãr
como está, se a legislação penal não for mudada, se não nos
preocuparmos coin a figura dó c-oàuptoi~ daqui a algum tempo
começará tudo de novo, com uma diferença: no próximo Congresso, daqui a dóis anos, se houver uma onda de corrupção,
não se precisará fazer CPI, porque aí não haverá ninguém
que tenha dado cheque, não haverá secretária, motoriSta,
mulher, nem telefone que denunciem o que ocorreu. Aí tudo
será feito com competência total.
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Nunca, nesse País, se abriu a conta de ninguém. Nunca,
na história deste País, se imaginou que o Congresso abriria
as contas de alguém e verificaría o que havia ocorrido. Nunca
se esperou tal procedimento. Por isso se encontrou alguma
coisa, Sr. Presi~entc. Daqui para adiante, não é.precisO ser
ingénuo para não saber que, se não colocarmos o País nas
linhas da ética e da honestidade, a CPI não precisa fazer
mais, porque não haverá secretária nem mulher para dizer
nada, não haverá cheque fantasma, não haverá segunda conta,
não haverá nada, porque as coisas serão feitas diretamente
na Suíça, diretamcnte de local a local, e nós não tomaremos
conhecimento delas.
~
Seria uma pena, Sr. Presidente. já- ciue fizemos as duaS
partes mais difíceis, COI'f! referência à ação_. Não é à-toa que,
pela primeira vez na história da humanidade, um presidente
da República é afastadO democraticamente aqui no Brasil.
Nos Estados Unidos, 10% dos presidentes foram assassinados.
Mataram os presidentes. Não deram golpe de estado, mas
foram além do golpe de Estado: assassinaram os presidentes.
No Brasil, os acontecimentos ocorreram de uma maneira
democrática, aberta, com o Presidente da República falando
até o último dia. Até depois de cassado, até quando o Sr.
Itamar já era Presidente da República ele falou em cadeia
de rádio e televisão para o-Brasil inteiro. Foi uma coisa fantástica, porque apareceu o Presidente Itamar Franco assumindo,
com humildade, todo baixinho, encabulado e,_ dali a pouco.
apareceu o Sr. CollOf- dãiido uma entrevista à Nação. Quem
não entendesse a nossa língua poderia pensar que o Sr. Itamar
Franco- de cabeça· baixa- estava sendo levado para a Ilha
de Elba e que o Sr. Collor estava cortclamando sua gente
para tomar conta do País.
__
Mas ele foi afastado. Fizemos esse papel, como estamos_
fazendo hoje, Sr. Presidente. Não fazer a terceira parte, não
ter coragem de levar esse caminho adiante, não nos reunirmos,
para termos a coragem -de verificar o que- temos que mudar
no nos_so Congresso; Sr. Presidente? Será uma tarefa dolo_r_osa,
se isso hão acontecer:
-Tenho uma proposta, singela, humilde, mas a tenho.
Não há dúvida de que o Orçamento, como estava, hãO poderia
continuar. Há exemplos que se pode copiar. Os Estados Uni.:.
dos são o melhor exemplo, hoje, da humanidade. Lá, há
um Congresso acompanhando o orçamento. Só que, nos Estados Unidos, cada comissão faz o acompanhamento do orçamento durante o ano inteiro. Praticamente~ a c;qmissão passa
o ano inteiro fazenàõ, debatendo, analisando e conhecendo
o orçamento. Lá não há comissão de orçamento.
Cómo está, não pode continuar.
_ ___
Mas, disseram bem as pessoas, na reunião -de hõjê-, presidida por V. ExA, sou testemunha disso: não é essa ComisSão
de Orçamento cjue está demonstrando:-COmo às vezes a imprensa quer faze~ c:rer, que há çorrupção, ela existe sem o
Cóllgresso Nacional.
A corrupção exiStiu, e.xplodiu e se tOfllou -escandalosa
exatamente nos anos em que o Congresso não optava sobre
coisa algurila; na época em que nós, aqui no Congresso, não_
podíamos apresentar uma emenda. O caso das empreiteiras,
as vantagens, os percentuais, os escândalos aconteceram exatamente no Executivo, quando o COngresso ~Ia unia pro fÕrma
e "não ·valia 2 mif réis"; quando o Congresso_ não tinha nada
sob.re o que decidir e não fazia absolutamente nada.
Não àdianta imaginarmos que vamos fechar com a Comissão de Orçamento, que vamos tirar do Parlamentar o direito
de apresentar emenda, que vamos devolver esse poder para
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o ExeciJtivo e que as coisas vão ser moralizadas. Vamos fazer
a "fujimorização" e a~ çoisas vão ·ser metalizadas?

Não, as coisas não vão ser moralizadas. Sr. Presidente.
A única coisa que pode acontecer é que tais fatos saiam do
noticiário naciOnal. A imprensa e o povo não ficarão mais
sabendo sobre isso. mas os~escândalos e as rouhalheiras serão
ainda maiores. Há que se. encontrar uma fórmula. através
da qual democratizemos o uso da verba pública.
Sr. Presidente, apresentei uma emenda, ainda que singela. Pela emenda apresentada por mim, o dehate seria feito
de forma aberta, o Executivo mandaria a proposta e o Congresso Nacional votaria. O Congresso Nacional votaria as verbas destinada_s aos Estados, mas criaríamos, em cada Estado.
um grande conselho, composto de toda a representatividade
daquele Estado. A votação da estrada. da escola ou da obra
seria feita naquele conselho. Aquele conselho - não a vo;z
definitiva -faria a vez da Comissão de Orçamento. e. dele.
a matéria viria diretamente_ para o Plenário, e o COngresso
daria a última palavra e não seria obrigado a seguir a decisão
da Comissão de Orçamento. tal como é hoje.
O Congresso daria a última palavra sobre o estudo d~~sa
COmissão, que sugeriria e faria a fiscalização da aplicação
daquela verba. Inclusive, em cada Município, haveria um cpn-selho para fiscaliZar, controlar e acompanhar o gasto do dinheiro público.
Seria uma missão, Sr. Presidente,_ um trabalho- eu diria
-quase espontâneo,_ de assistência e colaboração à_~oi~a pública. Em cada municípiO. havciria a con_stituição de um grupo
para fazer a fiscalização.
O Sr. João Cal'!_l~n- Permite-me V. E~-~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer, Senador
João Calmon.
O Si-. João Calmou-=..:.. Nobr-e Senador Pedro Simon, inicial~ente, felicito, efusivamente, V. Ex• por fiais esse magistral pronunciamento, na tarde de hoje. Entretanto, sinto-meno dever de fazer uma pequena retificação, em relação a
uma afirmação de V. Ex~. Por sina:l, ãbordei isso na reunião
de hoje, no gabinete do Presidente da Casa e do Congres-so
Nacional, o nobre Senador Humberto Lucena. O Congresso
dos Estados Unidos da América possut uma -comíssão de al-Çamento, focalizei isso neste plenário, fazendo um discurso,
em mai-o-do ano passado, mostrando qual a estrutura do orçãM
menta no Congresso Americano: Nos Estados Unidos há a
Comissão_ de Orç~~ento.
O SR. PEDRO SIMON_:_ Que-é de sistemaiização.c
O Sr. João Calmou- A proposta de orçamento, enviada
pelo Executivo, chega ao Congresso americano em janeiro.
Imediatamente, a comissão de orçamento envia o texto para
cada comissão, para a de educação, de agricultura, etc. As
comissões setoriais promovem amplos debates com as comunidades interessadas_ em cada tema, em todo o país. depois
é que a proposta volta para essa Comissão de Orçamento,
que realmente existe.
_
OCSR. PEDRO SIMON - A Comissão de Orçamento,
lá, é de sistematização do trabalho feito nas· comissões_. Isso
é o que qUero dizer.
O Sr. João Calmou- Sim, mas depois volta para a Comissão Mista de Orçamento. Nobre Senador Pedro Simon .. alguns
Pa_rlamentares --poucos - devem ter ouvido esse meu pronunciamento, que nãO tem nenhuma importância. Importante
é uina explanação completa, detalhada de como funciona.
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como ocorre a elaboração do orçamento nos Estados Unidos.

Como sou um Senador de nível muito modesto, obviamente
essa iniciatiVa rião teve a mínima repercussão, não teve divulgação. Mas. hoje, na n'ossa reunião, na Presidência do Congresso Nacional, abordei esse problema, V. Ex" esteve presente, falando sempre com objetividade, com a vOz aparentemente exaltada. mas apenas é o seu estilo- V.-Ex~ está com
o sistema nervoso sob ótimo controle. E eu lamentava, nobre
Senador Pedro Simon: se o autor desse discurso não tivesse
sido esse obscuro Senador do Estado do Espírito Santo, se
V. Ex• tivesse proferido esse discurso, provaVelmente não
estarí~mos com uma CPI sobre o Orçamento funcionando,
tambem conhecida como CPI da Corrupção. Mas ainda está
em tempo, nobre Senador Pedro Simon. Se -não mudarmos
os métodos de funcionamento da Comissão Mista do Orçamento, vai-se repetir, brevemente, este ano, ou no próximo
ano, o mesmo fenômeno que traumatizou a opinião pública
deste País. Continuam as sessões..espfritas, à assunto é debati~o numa Subcomissão de Fis~lização e COntrole, que foi
cnada recentemente. Como não há quorum no Plenário da
Comissão Mista do Orçamento, a matéria é remetida ao Plenário do Congresso· Nacional, como foi há duas semanas, e aprovada em ''sessão espírita"-, com a pre~ença de apenas oito,
nove ou dez Parlamentares, entre Senadores e Deputados.
Portanto, nobre Senador Pedro Simon, V. Ex~. que é um
Líder inspirador e possui uma folha de serviço invejável, espero que um dia o Brasil tenha o privilégio de tê-lo como Presidente. Não é possível que esse grito de alerta caia no vazio.
gumas providéncias, haVerá de continuar a mesma sitUação,
para nossa enVergonha. Hoje um_ Parlamentar não pode ir
a uma cidade, vila, aldeia ou associação·~~ pergunta -não varia.
A suspeita não recai apenas sobre esses que a imprensa e
a mfdia eletrónica estão apontando, recai" sobre todos nós.
~enho um dever para co~ a minha consciéncia, porque aprendi essa verdade há mutto tempo: o pritnei"ro dever de um
homem público é ficar em paz coni a sua Consciênciá~ Osegun-do é defender os interesses do seu País e o terceiro é seguir
as diretrizes do seu partido. Não me canso de proclamar que,
sobre esse aspecto, o Brasil s_uperou a Jtáli~. No Parlamento
ital~ano havia corrupção em grande escal_a, provavelmente
maiOr do que a existente no Brasil, mas foi o Poder judiciário
do norte da Itália que desencadeou a famosa "operação mãos
limpas... Agradeço muito a paciência com que V. Er aceitou
este meu aparte, Faço-lhe um apelo, já que V. Ex• é um
Líder do mais alto nível, o Líder do Go~verno, que nesse
período que ainda nos resta cheguemos a um acordo _sobre
uma modificação profUnda na estrutura da ConiiSsãO-Mista
do Orçamento, sob pena da catástrofe ocorrér em propóições
realmente siderais.
O SR. PEDRO~SIMON- Eu agradeço o oportuno aparte
de V. Ex•.
'
~~
~Senador João Calmon, V. EX" sabe da admiração que
tenho pelo seu_ trabalh~ e pela sua _c:led_icaç-ão. V. EX!' tem
razão, poiS é- um apaixonado c:J.ue se dedica-, _que se ç_~força
e que apresenta algumas das teses mais. concretas e mais objetivas. Eu acho que, talvez, até agora_a_prgposta de V. Ex•.o
não tinha sido levada adiante porque ·nenhum de nós estava
preocupado em fazê-lo. Talvez tivesse de chegar ao ponto
em qu-e chegou, ou seja, no fundo do poço, p~fa nos compenetrarmos que algo tinha que ser feito. A horá de debatermos
a sua proposta é exatamente agora. E ri e}c3tamente o que
eu iria propor à Mesa, Sr. Presidente. Não sei se V. Ex'!
foi presidente ou relator de uma comissãO quê~studou fórmu-
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las e métodos_ para melhorar a Comissão de Orçamento, mas
s_ei_ que apresentou propostas. Não sei se foi o relator ou
o presidente, mas sei que se deve muito ao trabalho de V.
Ex~.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Fui o Presidente.
--0 SR. PEDRO SIMON - Sei que se deve muito ao
seu trabalho. Todavia, vamos concordar que o trabalho feito
pela Comissão de V. Ex\ importante e significativo, ficou
nas g_avetas. Se isso ocorreu, a culpa é nossa, pois não havia
essa preocupação, porque ess'e tipo de debate não estava na
Ordem do Dia. PareCe-me que está na hora de tirar a proposta
de V. Ex~ da gaveta, de pegar o pronunciamento do Senador
João Ca1mon, está na hora de chamar aqueles parlamentares
q?e foram aos Estados Unidos e, lá, ficaram não sei quantos
dtas estudando o Orçamento americano. Foram para iSso!
Uma Comissão de Parlamentares bem como uma ComissãO
de funcionários do Congresso Nacional foram aos Estados
Unidos com o objetivo de estudar o funcionamento~ a organização do Orçamento americano.
A proposta que faço é exatamente esta, Sr. Presidente.
Acho que o momento, a vida é o homem e a sua circunstância, e estamos vívendo um momento novo. A proposta
que vou fazer não é que se volte aos Estados Unidos para
fazer novos estudos não, Sr. Presidente._ A proposta não é
essa, até porque acho que não precisaria. A proposta que
faço é nq _sent~~o de que, nesta hora, criemos novamente
a Comissão e coloquemos nela pessoas que queiram realmente
encontrar uma saída e, aí, na hora do fato, em cima do que
está acontecendo, estudemos a forma de sairmos dessa questão.
O que não me paiece viável, Sr. Presidente, é disc-utirmos
se lá na Comissão de Orçamento temos que diminuir: não
são mais 50 emen_d~s. são 5 emendas. Ou vamos discutir:
não é o problema do número de emendas, é a quantia que
cada Parlamentar pode ter. Ou vamos dis_cutir que não são
mais 120, vamos baixar para SO"·o número de Senadores e
Deputados que vão integrar a Comissão. É brincadeira, Sr.
Presidente!
Acho que estamos vivendo a hora e o momento de encontrarmos a saída, e o povo e_stá esperando isso.
O Sr. Amir Lando- V. E~ me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Amir Lando- Nobre Senador Pedro Simon, V.
Ex•, como sempre, ab~rda um dos temas candentes que aflige
o País. E, nes_te particular, eu gostaria de enfatizar alguns
aspectos no discurso de V. Ex~. Propostas, idéias, projetas,
não faltam, boas intenções pululam, o que falta é determinação de corrigii. Mas as elites deste Congresso estavam mais
preocupadas em manter um status quo ante do que alterar
este quadro que lhe seria adverso. Preferiram manter os privilégios à custa do sofrimento e, sobretudo, da malversação
do dinheiro público do que buscar -o caminho da retidão.
Eu, também, nobre Senador, incluo-me entre esses ql:Je fiZeram propostas. Até por suge;stãO, quando da feitura do relatório-~ V. Ex~ me deu urila su"gestão, e mais do que isso, um
conselho da experiência, dízendo que era oportuno, naquele
momento de transição, naquele momento- de efervescência,
de E;rande expectativa_ nacional, colocar alguns pontos que
eram importantes para transfo_rmar aquele quadro que apuramos na CPI do PC. E, no Capítulo X, exatamente, entre
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as causas que

orçamentárjo.

engendr~!!llJl_O

--

-- -

esquema PC. eu--situava o ciclo
-

O SR. PEDRO SIMON- É verdade.
O Sr. Amir Lando- E situava, também, o finanCiamento
de campanhas. As propostas foram ali estabelecidas num consenso, porque aquele relatório - é preciso que se diga - foi
o relatório da Comissão, não foi o relatório do Senador Amir
Lando. Mas foi o relatório acrescido pelo consenso, pelo
entendimento, a sedimentação das idéias que se falia a cada
momento, a cada reunião, a cada discussão,_ porque foi um
grupo que viveu 1ntensarnente a t~oca de ~piniõe_s e a troca
de conhecimento. Foi um grupo que_ realmente Viveu unido
naqueles dias tão difíceiS, porque era difícil enfrentar o Palácio
do Planalto, sobretudo quando a CPI chegou aos porões do
PaláciO. Portanto, aquilo tudo nos deu um amálgama de união
sedimentada~ como eu disse, na camaradagem, na amizade,
nos bons propósitos de ajudar a construir um Brasil melhor.
Colo"quei inodestamente as propostas-ali,__ll_las_aquele não era
o momento. Quanto a esse aspecto, parece-me que as afirmações de V. Ex• procedem, porque, possivelmente, o momento
não tenha sido aquele, e sim hoje. Espero que ele realmente
aconteça, porque poderemos mudar, mudando esses métodos,
caso contrário, se não mudarmos os métodos, como diz V.
EX~, outros mais eficientes e sutilizados sufgirão, sem jamais
serem punidos, pois, provavelmente, terão uma metodologia
a investigação. Parabéns a V. Ex• e a esta ·Casa, que reflete
sobre um tema de magna importância.
O SR. PEDRO SIMON _:_ V. Ex• que teve um papel
fantástico, como Relator da CPJ do impeachment, está chamando atenção para um detalhe que, surpree-rrdentemente,
não me havia ocorrido.
Em seu relatório, por iniciatiVá prõ-Prí3,~CõlOC6U-ffilútas
das coisas que estão --a:con-teCendo. V. Ex~ teve a grandeza
e profundidade de entrar nas causas daquele impeachment,
dizendo, exatamcnte, que naquelas caus·as·estavam as relações
que permitiram que aquilo acontecesse, porque aquilo não
acontecia de graça, entre elas estava a· organizaÇão do Orçamento.
No entanto, estávamos tão empolgados em acreditar
que tirando o Sr. Fernando Collor de Mello resolveríamos_
tudo, embora façamos justiça. V. Ex~ tãrribém solicitou, levou
em mãos ao ProcuradOr-Geral da Replíblica muitos dos fatos
que foram apurados e que a CPI não podia levar adiante.
Acho muito engraçado quando ando pelas ruas e as pessoas cobram, dizendo que Deputados e S~nadores cassaram
o Collor mas nãofizeram mais nada. O que po~íamos fazer?
O Congie-Sso Nacional só podia fazer aquilo._ O resto que
foi apurado -__ e_ muita coisa foi apurada - o Presidente Benito
Gama e o Relator Amir Lando levaram - gost~tia que V.
Ex• nos contasse -·quantas caixas de documentos para entregar
nas mãos do Procurador-Geral da República. Lamentavelmente, fiCoU niSsO.'Sf. Pre.Siaente.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Já o concederei, Ex•. Agora
vai acontecer a mesma coiSa: a CPI vai concluir, vai terminar
cá e vai enviar caixas e caixas de documefltos ao_ Procurador-Geral, à Receita Federal. ao Tribunal de Contas da União.
E perdoem-me a sinceridade, mas volto a repetir: podem
acusar este Congresso de mil coisas, mas que nessas duas
CPis este mesmo Congresso teve competência de ver, de anali-
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sar. de "inveSiTgãr e de provar, teve. E se teve, por que a
Procuradoria não tem? Por que a Justiça Federal não tem?
Se conseguimos fa?ê-lo - e não era a nossa m_issão -. com
.di-amas difíceis, uma vez que somos um Poder pluralista, de
vários partidos, de várias idéias, de várias filosofias. por que
o Supremo Tribunal Federal não o faz? Por que a Procuradoria-Geral não O- faz? Por que a Fazenda não o faz? Por que
os outros órgãos da Administração Pública não o fazem? Essa
é uma resposta que deve ser dada. Repito: essa é uma resptista
que deve ser rlada.
~
_
_
Coni. tõâO o esforço o Congresso está fazendo a sua parte,
machucando-se, costurando-se, Sr. Presidente,sofrendo~ Será
que alguém, aqui, imagina Cjue-há algum parlamentar que,
de hoje para amanhã, está satisfeito? Nenhum parlamentar
vai dormir tranqüilo sabendo que, amanhã, terá que votar
a cassação de irmãos nossos.
Vivi esse drama do outro lado, Sr. Presidente. Vivi as_
cassações como· Líder de OposiçãCi~- atento à Voz dO Brasil
para ver quais seriam os injustiçados. Nunca pen-ser que: üin
dia, iria pertencer a urna CPI que cassaria um Presidente
da República, ou a uma CPJ que cassaria parlamentares. Isso
dói, isso é contra a nossa maneira de ser. Trata~se de uma
missão excepcional, porque somos parlamentares para legislar
e para fiscalizar. A Procuradoria existe para denunciar e investigar. a Receita: Federal da mesma forma e a Justiça. para
fazer justiça. Se estamos conseguindo fazer a nossa parte.
que eles façam a deles, Sr. Presidente, que eles assumam
a responsabilidade pela parte que lhes cabe.
Volto a repetir: neste processo de Revisão ConstitUcional,
com 17 mil emendas e mais 13 mil subemendas, se algum
membro da Procuradoria ou da Receita Federal entende que
deva haver mais alterações que venha conversar conoscO--e
apontar-- o que deve ser feito e não, d~qui a dois anos, nos
acusar de não termos procedido às mudanças necessárias. Isso
me parece importante.
__
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex• me concede
um aparte, nobre Senador?
O SR. PEDRO SIMON - Com toào prazer, Senador
Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid-S"ãbóia de Carvãlho- V. Ex~ rnencioriÚ~ fizer-·
mos a nossa parte. Confesso a V. Ex~ que perdi uma parcela
do seu discurso, todavia, após ter conseguido sintoniZar b_em
o pensamento de V. Ex~.louvo a sua linha de conduta, porque
V. Ex~ está falando com um acerto extraordinário. Querq_
lembrar a V. Ex~ que fizemos muitas CPis. Uma delas investigou a Petrobrás e os furidos de pensão. Fizemos !1m re_latóri~
conclusivo, em que apuramos fatos grayíssimos, tanto em
relação à Petrobrás quanto aos fundos de pensão. Tud<? _fo~
enviado, há quase um ano, para a Procuradoria-Geral daRepública, que guarda todo o documentário, tendo; inclusive,
sol_i_c;itad_o perícias com técnicos do Tribunal de Contas da
União, do Banco Çentral do Brasil e do Senado Federal_em
quaSe Virite fundos de pensão e examinado muitos outros mais.
Todavia, até hoje, quando no Brasil estouram escândalos sobre os fundos de pensão, não se conhece o iníciO de uma
ação cível ou penal sobre desmandos na Petrobrás ou nos_
furiâos de pensao·. Por essa experiência, tamb_~rn devo dizer
_que participei de mitras CPis. quer como Relator. quer como
integranté, e que desconheço o pragmatismo teleológico do
Ministério PúblicO' ou da Receita Federal ou de quem quer
que seja para posSibilitar a eficácia disso que decidimos. Por
isso, nes.te breve aparte, parabenizo V. Ex• e, mais que isso,
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desejo apoiar u- pensa'me-nfO cte -v.--Ex·--; riãO apenaS- por ser
nosso companheiro de Partido mas, acima de tudo, por ser
um homem clarividente e de valentia moral, capaz de denunciar ratos dessa natureza. É o registro que faço dentro da
fala de V. Ex•- ·
O SR. PEDRO SiMON- Agradeço o importante aparte
de V. Ex•, pois chama a atenção para um fato do qual não
tinha me dado conta, mas que é .t~o_ iinporiante quanto o
que estamos anunciando. Perto desses. desvios dos fundos de
pensão que estão ocorrendo, isso que estamos apurando aqui
é piada, é brincadeira.
. .
_- ~
.
. --O Congresso feia Parte dde: a CPI foi feita, apurou-se,
verificou-se. _Sr._ Presidente, sinçeramente, não sei dé quenl
é a responsabilidade nem o que deve ser feito._Por isso, proponho a V. Ex• - e me atreveria a avançar - que deveria ser
criada uma com~ss_ã9 para organizarmq_s _como devemqs_ melhorar. Contudo, não ficari~. mal se. ~rgumentássemos com
o Executivo e o JudiciáriO sobre com9 eles_p~etendem melho_
__
rar.
O Presidente Itamar Franco designou uma comiSsão,_tendo à frente o Ministro da Administração, Com a reSponsabilidade de receber todos os dados da CPI e cobra_r a exec:ução_
a nível de Executivo .. Creio que há urna prédispoSição positiva.
Sua Excelência pediu nomes, inclusive, da sociedade. Soij.citou
às entidades de defesa da êtica que indicassem l!,nl nome.
Foram indicados_ três nomç_s para o Presidente escolher um.
Como Sua Excelência entendeu que todos eram importantes,
aumentou o número de cinCo ·para sete, para não precisar
excluir nenhum dos três. Parece que um não está disposto
a aceitar, o que seria urna lástima. E daqui, publicamente,
faço um apelo para que aceite,_que ê o extraordinário homem
público Raym_undo F":o~o._ ~ .
..
O Dr. Rayrnundo Faoro foi indicado pela OAB, era _um
dos três. Li, em um jornal, que o Faoro _teria afirmado que
serviço militar e membro do_tribunal de júri, jurado, a _pessoa
é obrigada a ac-eitar, o resto, n.ao.-Ele tem razão: obrigação
não há; contudo, um homem com o passado, com a biografia,
com a extraordinária competência e seriedade de Faoro deve
entender que ele não é membro do Executivo, não foi indiCado
pelo Sr. Itamar Franco_, fqi indicado pelas entidades que defendem a ética, qu-e vêem nele um hom~m de_extraordinária
competência. Está-se conStituíildo u-ma comissão com homens
como ele para receber as acusações, a análise, as coPcluSÇ>es
da CPI e levar para o Executivo para estudar o q~~ pode
ser feito.
_
_
- _
De álgumas coisas jâ-se tem cOnhecimento, Sr. Presidente. Sabe-se que o Sr. PC F~ri_as tinha r:azão quando dizia
que conta fantaSma não fo( ele quem criou, e;dstem quatro
milhões de contas fantas-mas neste País; espalhadas por todos
os cantos. O -Governo já detérn:iútou que o Banco Central
procedesse a esse levantamento, e é necessário que a s·ocieaade
civil, representada por homens como Faoro,aceite participar,
enquanto nós, do Congresso Nacional, fazemos a nossa parte.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon~ o Sr. Hufflberto
Lucena, Presidente, deixa a cadeira da pfeSidência, que é
ocupada pelo Sr. Chagas Ro4,rigues, ](' Viu-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgot~do
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se-à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, re-querimentO -qUe será-lido peió Sr. 1\'
Secretário
.
-.
-- -- ·
·
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 24, DE 1994
Senhor Presidente.
Nos term~s do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
·reqUe1ró íõversão da Ordem do Dia, a firil de que a matéria
constante do item n'-' 2 seja: sUbmetida ao Plenário em último
lugar.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1994. -- Lucídio
Portella.
Q SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Se rã feita
a inversão solicitada.
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n" 1.446,
de 199.3, da Senadora Eva Blay, solicitando, _nos termos da
alínea a do art. 256 do Regimento Interno, a retirada do
P_rojeto de Lei do Senado n~ 181, de 1992, de sua autoria,
que acrescenta dispositivos à Lei no 8.080, de 19 de setembro
de 1990, estabelecendo normas para o exercfcio do pl8.nejamento familiar.
Em votação o requerimento, em tUrno único.
Os-Srs. SeiladOi:-es que o_aprovam queiram permanecer
sentados. (Pa}Jsa.)
Aprovado. _
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado
n? _181, de 1992,_ será .defi_n"itiVamente arquivado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-..,. .tem 3:
DiscuSsio-, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n\'1
2, de 1994 (apresentado pela Coll1issão de Assuntos, Económicos como conclusão de seu Parecer n9 8, de 1994), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Silveira Martins - RS,
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do~ Rio Grande do Sul BANRISUL, no valor total de
cinco milhões,_ vinte_e.nove inil, quatrocentos e quarenta cruzeiros reais e cinqüenta e cinco centavos, a pr~ços de junh9~
de 1993, utilizando recursos do FUNDQPIMES.
. --- ~
A m"atéfía ficou·' sobre à' mesa ·durante 3. dias úteis, a
fim de receber emendas, nos termos do art. 8q da Resolução
n' 110, de 1993.
-- ~ ~
À_ proposição não foram apresentadas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação._
__
- ------- Os Srs. Senadores que o aprovam queiêam permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto vai à Comissão Diretora para a redaçdo
final.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, redação final oferecida pela Comissão Diretora, que
será lida pela Sr• 1' Secretária.
É lida a seguinte
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PARECER N· 27, DE 1994
Da Comissão Diref61-ã__ _
Redação final do Projeto de Resolução
1994.

n~

2, de

A Comissão Diretora apresenta a redaç"ão final do Projeto
de Resolução n~ 2, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de Silveira Martins (RS) ã cOntratar operação de crédito
junto ao Banco dO Estado do Rio nrande do Sul S.A. BANRISUL, no valor total de CR$5.029.440,55 (Cinco milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros
reais e cinqüêrita e cinco _centavos), a preços de junho de
1993, utilizando recursos do Fundopimes.
Sala de Reuniões da Comissão, 20- de janeiro de 1994.
- Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portela, Relator
-Chagas Rodrigues- Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER N' 27, DE 1994~

Redação final

<~:o

Projeto-de Resolução

n~

2, de

1994.

Faço saber que ú Senã.do Federal aprovou, ·e--eu,
,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÂO N' 200, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de Silveira Martins (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL,
no valor de CR$5.029.440,55, a preçoS de junho de
1993, utilizando recursos do Fundopim_~s. _
O-Senado Federal resolve:~ __
Art. 1o ~ É a Prefeitura Municipal de Silveira Martins
(RS) autorizada, nos termos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de CR$5.029.440,55, (cinco milhões, vinte e
nove rriil, quatrocentos e quarenta cruzeiros reais e cillqUenta
e cinco centavos), a preços de junho de 1993.
Art. 2~ A operação de crédito autorizada obede_cerá às
seguintes características:
a) valor pretendido: CR$5.029.440,55, a preÇos de ju~ho-de 1993;
b) juros: 11% a.a.;
.
c) atualização monetária: reajustável Pelo IGP-FGV;
d) garantia: ICMS e/ou FPM;
e) destinação dos recursos: investimento_s nas ~reas de
desenvolvimento institucional-e de infra-estrutura urbana;
f) condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e Oito P'!r~elas mensais,
iguais e sucessivas, vencíveis -nõ- dia Vinte de cada mês, vencendo a primeira doze meses após- a primeira lib~_ração; _
- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensalmente na amortização.
--- Art. 3o A autorização corlcedida por esta Resolução deverá ser-concedida no prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir de sua publicação.
·
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
· · ~-- ---

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em di~cus
são a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Encerrada a disCussão, -a redação final é considerada definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos
termos do art. 7' da Resolução n' 110, de 1993.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<:>
3, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos -comO conclusão de seu Parecer n" 9, de 1994), que
autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar
operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce
- CVRD, por intermédio da Reserva para o Desenvolvimento da Zona do Rio Doce, no valor de quinhentostnilhões,
setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito
cruzeiros reais, a preços de outubro de 1993, a serem atualizados pelo IGP-M e com garantia oferecida através da vinculação de cotas do Fundo de Participação dos Estados- FPE.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis,
a fim de receber emendas, nos termos do art. 89 da Resolução
n' 110, de 1993.
À proposição não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, cm turno único·. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram -j:iermaiiecer
sentados. (Pausa.)
_
Aprovado. O projeto vai ã Comissão D-iietáfa" para a
redação final.
Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pela Sr" P Secretária.É lida a seguinte
PARECER N• 28, DE 1994
Da Comissão Diretora Redação final do Projeto de Resolução n" 3., de
1994.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n" 3, de 1994, que autoriza o Go_verno d9 .§_stªqo
do Espírito Santo acoQ_U:atár opeiâÇiiCi .~e c_réd~t_o. j~Eto .à
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, por mterméd10
da Reserva para o Desenvolvimento da Zona do Ri<? qoc~·-
no valor de CR$500.784.528,00 (quinhentos milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e_vinte e oito cruzeiros reais), a preços de outubrO de 1993, a- serem atualizados
pelo IGPM e com garantia oferecida através da vinculação
de cotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de janeiro de 1994.
-Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator
-Chagas Rodrigues, Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER W 28, DE 1994
Redação final do Projeto de Resolução n" 3, de
1994.
-Faço saber que o Senado Federal ~provou, e e~,
, Presidente, nos termos do art. -48, Item 28, do Regimento Interno, prOmulgo a seguinte.
~-RESOLUÇÃO N' , DE 1994 .
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo
a contratar operação de crédito junto_ à Compailhiâ
Vale do Rio Doce - CVRD, por intermédio da Reserva para o Desenvolvimento da Zona do Rio DC?ce.
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no valor de CR$500.784.528,00, a -preços de outubro
de 1993, a seiem atualizados pelo IGP-M e corn.·garan-

tia oferecida através da vinculação de cotas do Fundo
de Participação dos Estados - FPE0 Senado Federal resolve:
Art. 1~ É-o Governo do--Estado do Espírito Santo autorizado, nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito junto à Companhia
Vale do Rio Doce- CVRD, no valor de CR$500.784.528,00
(quinhentos milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito cruzeiros reais).
.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, pro-

venientes da Reserva para o Desenvolvimento da Zona do
Rio Doce- RDZRD, serão destinados a atividades e projetas
nas áreas de desenvolvimento econômíco e social e ao apare~
lhamento do setor de segurança pública do Estado do Espírito
Santo.
Art. zo As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor pretendido: CR$500.784.528,00, a preços de outubro de 1993;
.
.
. ·· -· ·· .b) juros: 1% a.a. no período de carência e 3% a. a: du~
rante a amortização, sobre o saldo devedor corrigido;
_
c) atualização monetária: 80% da variação do IGP~M.
no período compreendido entre a data da liberação dos recursos e a da amortização de cada parcela semestral;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados - FPE;
e) condições de pagamento:
- do principal: amortização_em dezesseis parcelas semestrais sucessivas, com carêndã de dois anos;
- dos juros: não existe período- cte- cilrênciã.
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados
a partir de sua publicação.
---Art. 4? Esta Resolução eiltra em Vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus- ..
são_ a redação final.- (P3.usa.)
. .
Não havendo quem peça a palavra, ehcerro a di_sc~S?_?q._
Encerrada a d!s~ussão, a reP_ação final-é considerada definitivamente aproVada, independentemente de votação, nos
termos do art. 7? da Resolução n"' 110. de 15~93.
A matéria vai à promulgação.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 5:
Discussão, em turno- úniêo", do Projeto de Resolução n9
4, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económico-s-como- conduSao de seu Parecer n" lQ, de 1994), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul RS, a contratar operação de crédito no valor de trinta milhões,
seisCentos e trinta rriil, novecentos e tririta e quatro cruzeiros
reais, a preços de agosto de 199_3, junto ao Banco do Estado
do Rio Grande do Sul - BANRISUL, utilizando recursos
do FUNDOPIMES.
A matéria ficou sObre a mesa durante três dias úteis,
a fim de receber emeltdas, nos termos do art. s~ da Resolução
n' 1!0, de 1993.
. - ..
À proposição não foram ap-resentadã:s:e~endas.
Em discussão o prOjeto, ein turno úniéO: (Pausa.)
Não havendo quem peçã. a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
- -·
OS Srs. Senadores que o aprovam quéifam permanecer
sentados. (Pausa.)
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Aprovado. O projeto vai à Comissão DiretOra para a
redação final.
_Sobre a mesa, redação final ofúecida pela Comissão Diretora que será lida pela Sr" P Secretária.
É lida o seguinte
PARECER N' 29, DE 1994
Da ComisSão Diretofá
Redação final do Projeto de Resolução n9 4, de
1994.

A Comissão Dirdora apresenta a redaÇão ffriidõ Projeto
de Resolução _n? 4, de 1994. que autoriza a Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul (RS) a contratar operação de
crédito no valor de CR$30.630-934,00 (trinta milhõés, seiscentos e trinta mil, novecentos e trinta e quatro cruzeiros-rea-is),
a preços de agosto de 1993. junt.o ao_ ~anco do Estado do
Rio Grande do S.ul - BANRISUL, utiiiz.ando recursos do
FUNDOPIMES.
.
.
.
.
r~ -Sala de Reuniões da Comissãõ, 20 d-e Janeiro -d~ _1994.
-Humberto Lucena, Preside;:nte - Çhagas Rodrigues, Relator- Lucídio Portell~ :-..N.abor: Júnior.
ANEXO AO PARECER N"'
29, DE 1994 '
··-c--- •.•.
Redação final do Projeto de Resolução n~ 4, de
1994
Faço saber que o Senado Federai aprovou, e eu, Pr:esidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
. "..
RESOLUÇÃO N'' _, DE 1994
.Autoriza a Prefeitura Municipal de EncruZilhada
do Sul (RS) a contrata~ __opera_ção_de c_réd'it() no valor
de CR$30.630.934,00, a preços de agosto de 1993, junto
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul- BANRISUL, utilizando recursos do H]NDOPilv!ES.
_O Senado Federal_resolve_:
- OAri. 1" É a.fr~.feiturfl _Municipal de Encruzilhada do
Sul (RS) autorizada, nos tethrós âa Resolução n'' 36, de !992,
do Senado Federal, a contratar operação de créditó ·no valor
de CR$30.630.934,00 (trinta milhões, seiscentos e trinta mil,
novecentos e trinta e quatro cruzeiros reais). a_preços de
agosto de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul - BANRISUL, utilizando recursos _do FUNDOPIMES.
-Art.__ 29_ As condições financeiras da operaÇão de- Cfédito
são as seguintes:
__
a) valor pretendido: 30.630.934;00, a preços ·ae agosio
de 1993;
.
b) juros~ 11% a.a.-; .. ·'-- ---' .·- . --~-~--•.,.,... ..
c) atualiZação monetária: IGP- FGV;
d) garantia: ICMS e/ou FPM;
e) destinação: investimentos nas áreas de 9esenvolvimento institucional e de infra-estrutura ui-bana;
O condições de pagamento:
- do principal: quarenta e oito parcelas mens;iis,_ iguais
e suçeSsiVás,_ vencíveis no dia 20 de cada mês, vencendo a
primeira doze meses após a primeira liberação;
.
- dos juros: exigíveis triméstdtlmente na carência e mensalmente na amortização.
Art. 3~ A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias. contados
a partir de sua publicação.
-
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Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Encerrada a: discussão a redaçáo firial é considerada definftfVafuerite aprovada, independentemente de votação, nos
termos do art. 7• da Resolução n' 110, de 1993.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigúes) -Item 6:~ ..
DiscU.ssâo, em turno úniCo, do ProJeto de Resolução n9
5. de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos EconóMicos como conclusão de seu Parecer n9 11, de 1994), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste - PR.
a contratar operação de crédito junto ao B-a-rico -do Estado
do Paraná- BANESTADO, no valor de dez ·millioes e seiscentos mil cruzeiros reais, a preços de setembro de 1993,
dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
-PEDU.
A matéria ficou sobre a mes_a durante três dias úteis.
a fim de receber emendas, nos termos do art. 89 da Resolução
n' 110, de 1993.
À proposição nãO foram apresentadas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
...Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto vai à Comissão Diretora para a
redação final.
Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pela Sr- 1' Secretária.
É lida a .~eguinte
..
PARECER N• 30, DE 1994
Da ComissãO Diretora
Redação final do Projeto de Resolução o• 5, de
1994.
A Comissão Diretora apresenta a reda-çãO final do Projeto
de Resolução n9 5, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de CR$10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro de 1993, dentro
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de janeiro de 199~.
- Humberto Lucena, Presidente - Loddio Portella, Relator
- Cbagas Rodrigues - Nabor JÚJÚor.
·
·
ANEXO AO PARECER N' 30, DE 1994
Redação final do Projeto de Resolução n• S, de
1994.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28,-do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1994
Autori_za a Prefeitur~ Muniêifial de lrâ~eõúi -d6Oeste (PR) a contratar operação de crédito ]Unto ao
Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO,
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no valor de CR$10.600.000,00, a preços de setembro
de 1993, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O Senado Federal resolve:
.
Art. }9 É a Prefeítúra Municipál de Iracema do Oeste
(PR), autorizada, nos termos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Federal, a contratar operação de_ crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO, na
valor de CR$10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil cruzeirOs reais), a preços de setembro de 1993.
- - -Parágrafo únicO. Os recursos advindes da operação de
crédito serão destinados à execução de obras de infril-estrutura
urbana naquela municipã.lidade, no âmbito do Programa Estaw
dual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 2~ A operação de crédito autorizãda obedecerá às·
seguintes características:
·-a) valor pretendido: CR$10.600.000,00, a preços·de se·
tembro de 1993;
b) juros: 12% it.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutUra urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
O condições de pagamento:
"""'"'"" do- principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
com Carência ôe- doze meSes;
- dos juros: não existe período de carência.
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de~
verá ser exercida no prazo de duzentos setenta dias, contados
a partir -de sua publicação.
- Art. 4~- -ESta Resolu-ç?:o entça ~IJI v-ig-Or na data de sua
públíeação.
·

e

O SR. PRESIDENTE (Chasas Rodrigues)- Em discus.
são a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~
Encerrada a discussão, a redação final é considerada defi...
nitivamente aprovada, independentemente de vo_tação, no§
termos do art. 7• da Resolução n' 110, de 1993.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)--, Item 7:
Discussão, em turno úilicO; do Projeto de Resolução ~14, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó>micos como· conclusão -de: seu .l:,_~~ecer n" 20, de 1994), que?
~utoriza. ~ Prefe~~ura MlmiciJ)al de Sinop - MT, a cont-rata,..
Operação de crédito iriterno; junto ao Banco do Estado dó_-,
Mato Grosso S.A - BEMA T, no valor de seteõt3 e quatro)
milhões, setecentos e cinqUenta e·um mil,_ novecentos e deze.,;nove ctozeiros reais e ·oito- cenfaVOs, a -preÇos de 30 de març~"
de 1993, equivalentes a 1.000.963,04 UFIR.
· ·
··
A matéria ficou sóbre a- méSa durai-i te três· diàs úieis~-·
a fim de receber emendas. f!OS termos do art. 89 da ResoluçáCY~
n' 110, de 1993.
.
À proposição não foram apresentadas emendas.
______E;~_~i~_c_u~-~~~_9_p_r_9j~_!~ 1 em t~rno único. (Pam~a.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussáo.J.
Em votação~
_ __ Qs ~-rs~ S~n_a_dores que o aprovam queiram--penlianece~r
sentados. (Pausa.)
- Aprovado. O- projeto vai à Coffiís~ãO _-_b:if~(otâ_ pàl-a
redação final.
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Sób~e a mesa. redação final oféi-ecida pela Comissão Di-

retora, que será lida pela S~ Secretária.
É lida a seguinte
PARECER N• 31, Í>E i994
Da Comissão Díretora
Redação final do Projeto dt! Resolução n' 14, de
1994.
A Comissão Difetora api-ese~t~ a_ redaçã~ fimdd~ p;~j~-t~
de Resolução no 14, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sitlop (MT) a contratar operação de crédito interno
junto ao Banco_do Estado do Maio Gross-o S.A.-......:. BEMÃT,
no valor de CR$74.75!.919,08(setenta e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, novec_entos e dezenove cruzeiros
reais e oito centavos), a preços de 3Ó.,desetembxc•de 1993,
equivalentesa 1.000.963,04UF1Rs. ~~~-~~~~~ .•
~ ~ .
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de janeiro.de T994.
-Humberto Lucena, Presidente - L_u_ddio Portella, Relator
- Chagas Rodrigues, - Nabo r Júnior.
ANEXO AO PARECER Ni 3-i.-bE
Redação final do Projeto
1994.

de~

!994 .. -

Resolução n' 14, de

Faço saber que o Senado Federãl aprovou,_ e_ eu,
-,Presidente, nos termos do art. 48, iterr~: 28, do Rêgiiliento Interno,
promulgo a seguinte
·· -·
RESOLUÇÃO N'
, bE i994
Autoriza a Prefeitura Municipal de SÍnop (MT)
a contratar operação de crédit~ ffiternoj~rnO ao ;Banco

do Estado do Mato GroSS<l S,A:o, '~ BEMAT; no valor
de CR$74.751.919,08, a preços de 30 de setemóro de
1993, equivalentes a 1.000.963,04 UFIR.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal ae SinÕp (MT) autorí~
zada, nos termos da Resolução n" 3õ, de 1992, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito interno junto ao
Banco do Estadodo Mato Grosso S.A. - BEMAT, no valor
de CR$74.751.9W,08 (cento e quatro milhões, setecentos e
cinqüenta e um mil, novecentos e dezenove cruzeiros reais
e oito centavos), a preços de 30 de setembro de 1993.
Parágrafo úniCO:' Os_ reeursOS ~ci~ind&Scia~~-pe~;ção de
crédito referida no caput deste artigo destinam-s_e à aquisiçã?.
de equipamentos,_ veículos, máquinas e iniplementos para os
- "- --- -. . __
.serviços públicos daquele Município:-_
Art. 2\' As condições_financeíras·da operação de cft!dito
sãoasseguintes:
___
-_ ·-__:--- -.- ·_·_·_·- __
a) valor pretendido: CR$74.75L919,08,a preços de30
de setembro de 1993,~equivalerites a 1.000.963,04 UFIR; ~
b) juros: 3,8%- a~m.-:
- ---c) atualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: ICMS e FPM;
e) destinação dos recursos: aquisição de máqu"inãS e-equipamentos;
t) condições de pagamento:
- do principal: amortizaçãO em tririta e trés parceías: tÍtensais, com carência -de três i:neses;
- dos juros: não existe período de carénci~_- ___.
Art. 39 Aautoriz3ção concedida por f:sta Resolução_ deverá ser exercida no prazo de duzentos e seten.ta dias, contados
da data de sua publicação.
- - --

Art. -4°
publicação.

1~nejro, fie .19?4

Esta Resolução entra em vigor na data de sua

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,7 Em discussão a redação final. (Pausa.)
:--:~·~~ão havendo quem peça a palavra, encerro a_dis~ussão.
Encerrada_ a discussão_, a re9açãó (in~l-e cOD.siderada definitivamente aprovã.da, independentemente__ de votação, nos
termos do art. 7• da Resolução n' 110, de 1~9:j.
-A matàia vai à promu1gação.
O SR. PRES1l)ENTE (Chagas R,o<!rigue~) -Item 8:
Ofício n' S/21, de 1994, através do qual o Governo do
Estado do Piauí solicita autorização do Senado Federal para
o reescalonaf!Ien~o de ~~v_id~ contraíç!a pels> Banco do Estado
do Piauí}~.-~· j_l)_!lto. à Reserva, Jvlo~etária ,_no valor de novecentos e noventa e oito milhões, duzentos __e_ noventa e sete
mil_! qua~roceOtQs _e quarenta e três cruz~ír6s_ reais ·e tri.rlta
e dois cent.avos. (Dependenclo -_Cfe parecer da Comissão ·_de
Assuntos Económicos)
Sobre a mesa, parecer que será lido pela Sr' 1~Secretária.

Ê lido o seguinte
PARECER N• 32, DE 1994
'-oDa Comissão __de Assuntos Econ6JilicÕs sobre 0·
Ofício "S" n' 21, de 1994 (Of. PRESI n' 140, de 7-J-94,
na-origem), do Senhor Presidente do Banco Central
do Brasil, encaminhando, ao Presidente_do Senado Federal, solicitação do Governo do E~tado do Piauí, para
reescalonamento da dívida contraída pelo Banco do
Estado _do Piauí S.A.,junto à Reserva Monetária, no
valor de CR$998.297.443,32.
~
, RelatOr: Seóadol- Beni veras
Vem à Comissã-O de-ASsúlli:oS EêonôrDiCÕs o OfíciO ''S''
n\' 21194, do Presidente do Banco central-do Brasil, encaminhando solicitação do Governo do Estado do Piauí, no sentido
de que o_ Senado Federal autorize o reescalonamento de dívida
contraída pelo Banco do Estado do Piauí S. A., junto à Reserva
l\19n!;tária no valor de CR$998.297 .443,32 (novecentos e noventa e oito milhões, duzentos e. noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e três cruzeiros reais e trinta e dois·ce-ntavos),
a preçds de 29-10-93.
Trata-se de empréstimo ~concedido pelo Banco Central,
com-vistas ao pagamento de indenizações-trabalhistas a funcionários e ex-fundonádos·do Banco do Estado do PiauíS.A.
A- operação de crédito ora pleiteada tem as seguintes
característicis: ·
_
_ ~ __
·
:a) valor pretendido: até CR$998.297.443,32 (novecentos
e noventa e oito milhões, duzentos e noventa e sete mil e
qUatrocentos e quarenta e "três cruzeíros reais e trinta e--dois
centavos), a preços- de -29-,.1Q-g3, equivalentes a
CR$1.353.349.026,66 (um bilhão, ~trezentos e cinqüenta e três
milhões, trezentos e quarenta e nove mil, vinte e seis cruzeiros
reais e sessenta e seiS CerftaVO"s);"em 30-11-93.
b) juros; 6% a.a.;
_ ~ ~~~~
C) ãtualização monetária: lR;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados;
e) <{estinação dos recQrsos: reescalonamento de empréstimo concedido pelo BACEN, na qualidade de gestor daReserva Monetária, com vistas ao pagamento de indenizações
trabalhistas a funcionários e ex-funcionários da instituição financeira acima citada.
t) condiçQ~ ~e pagamento: em 72 (setenta e duas) prestações mensais, com 6 (s_eis) meses de carência. -
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e) destinação dos recursos: reescalonamento de empréstimo concedido pelo BACEN, na qualidade de gestor daReserva Monetária, com vistas ao pagamento de indenizações
trabãlhistas a funcionários e ex-funcionários da instituição financeira a_cima citada.
I) condições de pagamento: em 72 (setenta e duas) prestações mensais, com 6(seis) meses de carência.
Art. 39 O prazo para exercício da presente autorização
é de 270 (duzentos .e setenta) dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua
públicação.
Sala das Comissões, 18 de janeiro de 1994.- João Rocha
Presidente, Beni Veras Relator, Wilson Martins- Élcio Alvares....:. Espiridião Amin- Ronan Tito- Meira Filho- COutinho -Jorge - Gilberto Miranda - Cid Sabóia de Carvalho
- Dario Pereira- César Dias- José Richa- Jonas Pinheiro
..;.;.: ,Jasaphat Marinho - Lavoisier Maia.

o endividamento dos Estados, do DiStrito Federal, dos MunicípíOs e SUas autarquias.
A instrução do pedido, segundo o que_estabelec~a referida resolução, acha-se completa, e por conseguinte em condições_de_ser examinada por esta Comissão.
De acordo com o Parecer do Banco_ Central do Brasil
(Parecer DEDIPDIARE-94/0025, de 7-1-94), emitido em
atendimento ao disposto no a_rt, J~~_da Resolução n9 36/92,.
identinea:se uma- extrapolação de_ cerc.a de 118% _nç limite_
de endividamento do Estado para o ano_de 1993;- dentr~ ~Ç)
qual os encargos financeiros com a Reserva Monetária repre__
sentam apenas 1,10%.
Pondera ainda o Parecer que o reescalonamentQ ~ra so~i-_
citado rece_beu aprovação do Conselho Monetário_ Nacjonal
(voto CMN 138793) e do Banco Central, gestor da Reserva
Monetárià (voto BCB 659/93), e. que não implica expansão
das reservas monetárias, não provocando impacto monetário
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
no sistema.
conclui pela apresentação do_ P.rojeto de Resoluçãp n9 22.
Cabe ainda. esclarecer que a extrapolação do limite acJrri"a
de 1994, que autoriza a elevação do limite de endividamento
mencionada situa-se distante do e:;<tra-l_imite de 25% permitido
Qo E-s~~do dp Piauí, para que seja reescalonada pelo Governo
pelo art. 8• da Resolução n• 36/92.
··--··- .. . . . ~··· . . . __ d_QJ=:st.~Ç-o dp. Pia_uí ;3 d(yi"da contraida pelo Banco do Estado
Por oportuno, vale lembrar que a barantia oferecida pelo
d9 PiaUí S. A. junto a ·Reserva Monetária, no vãlor de um
Governo do Estado do Piauí à operação (Fundo de Partid'
bilhãO? #_eze~~os e "ciriqüenta e. t.rês milhões, trezeQtos ·e quapação dos Estados) vem ~ndo objeto de_ controvérsia,_ e _sua_ renta e nove mil. vinte e seis cruzeiros reais e ses_senta e
validade ainda se encontra sob exam~ ç.o âmbito ~~ SenadoJ seis centavos, a preços de" 30 de novembro_ de 1993.
Federal.
A Presidência esclarece. que, durante a discussão, podeA Certidão Negativa de Débito do Esta,do junr<;> à ~e_ceita
rão_ser o(er~ctdas eme~d~s à proposição.
Federal encontra~se com a validade vencida~. sendo de _todo
Em discussão. (Pausa.) .. • .. ,
.
recomendável, sua atualização, ?ntes de_c9U.cluída a operaÇão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Isto posto, considerando as alegações acima expostas,
Em votação o projeto.
_
caso queiram os S~nhores Se~adores_relev_ar as in~ó.equações
Os. Srs. s~~dq~es que o aprovam queiram permanecer
do pleito em relaçãp à_s normàs em vigor, a autorização poderá
sentados. (Pausa.)
..
ser concedida nos termos dq. seguinte:
_A pro'{ado. O projeto vai à Comissão Diretora para a
___ _
redação final.
PROJETO DE RJ,i:SOLUÇÃO N• 22, de 1994
Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão DiAutoriza a elevação do limite de endivid_a.JJlento do
rçtoça, qUe será lid_a peJa Sr' 1~ Secretária.
Estado do Piaui, para que seja reescalonada, pelo GoÉ lida o seguinte_
verno do Estado do Piauí, a dívida contraída pelo Banco
PARECER N• 33, DE 1994
do Estado do Piauí S.A, junto à Reserva Monetária,
Da Comissão DiretOra
no valor de CR$1.353.349.026.66, a preços de 30-11-93Redação final do Projeto de Resolução n9 22, de
0 Senado Federal resolve:
1994.
Art. 19 São elevados os limites de endividamento do
A ComiSs?i<YDiretora apresenta a redaç·ão final do Projeto
Estado do Piauí, nos termos da Resolução n9 36/92, do Senado
de Resolução n" 22, de 1994, que autoriza a elevação do limite
Federal, <.."'Om vistas ao reescalonamentO~ pelo Governo do
de endívidarnento do Estado do Piauí, pãfa que- Seja reescaloEstado do Piauí, de dívida contraída pelo Banco do Estado
nada, pelo Governo do Estado do Piauí", a dívida contraída
·do Piauí S. A., junto à Reserva Monetária, itc:f-\'ãlo_r de
pelo Banco do Estado do Piauí_S.A_.,J.!Into à Reserva Mone~
CR$1.353.349.026,66 (hum bilhão, trezentos e cinqüerita e
tária, no valor de CR$1.353.349.026,66 (um.bilhãÓ, trezentos
três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, vinte e seis
e -cil"!qü~nta e trés milhões, trezentos e quarenta e nove mil,
cn~zeiros reais e sess.enta e seis centavos)._ a preços de 30-11-93.
vinte e seis cruZeiros re"als e sessentª' e-s-eis centavo~), a -preços
Art. 2~ A operação de crédito ora autorizªd~ _dar-se-à
de 30 de novembro de 1993 .. · · ··
__
nas condições seguintes:
_Sala de Reuniões da ComisSão, ?O~ de Janeiro de- 1994:
a) valor pretendido: até CR$99.8 ..297.443,32\nov~centos
_._·chagas· Rodrigues ...:.. Presidente, Nabor Júnior Relator,
e noventa e oito milhões, duzentos e noventa e sete Ínil,
Lu_<:ídi_o Portella- Lovoisier Maia.
quatrocentos e quarenta e três cruzeiros reais e trinta e dois
centavos), a preços de .2.9-:-10-93, equivalentes a
. _ANEXO AO PARECER N' 33. de 1994
CR$1.353349.026,66 (um bilh.ão, trezentos e dnqüenta e três
Redação final do Projeto de Resolução n9 22, de
milhões, trezentos e quarenta e nove mil, vinte e seis cruzeiros
1994. .,.
reais e sessenta e seis centavos), em 30-11-_93.
b) juros 6% a.a.
Faço sabe"!-'que o SenadQ Federal aprovou, e.eu,
,
c) atualização monetária: TR
Presidente, rioS~ termos do ar:t. 48, item 28, do Regimento
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados;
Interno, promulgo a seguinte
0
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RESOLUÇÃO N'
,DE 1994
Autoriza a elevação do limite de endividamento
do Estado do_ Piauí. para que seja reescalonada. pelo
Gov-erno do Estado do Piauí, de S}íyida contraída pelo
Banco do Estado do Piauí S. A. ,junto â Reserva Monetária, no valor de CR$1.353349.026,66 (um bilhão,
trezentos ·e cinqüenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, vinte e seis àiizeiros reais e-SeSsenta
e seis centavos). a preços de 3g ~e novembro de 1~3.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" São elevados os limites de endividamento do
Estado do Piauí, nos termos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Fed~ral, com vistas ao reescalonamellto, pelo Governo do Estado do Piauí, de_ dívida contrafd,a pelo Banco
do Estado do Piauí S.A., jUnto" â Res_erva_ Monetária, no
valor de CR$1.353.349.026,66 (um bilhão, trezentos e cinqücnta c três milhões, trezentos e q-uarenta e ~q~e.- mil, vinte
e seis cruzeirOs rCais e sessena e seis cel-ltavos),_a pfeços de
30 de novembro de 1993.
·
·.
Art. 2" A ·operaÇão de· crédito ora autorizada dar~se-á
nas seguintes condições:
a) valor pretendido: até CR$998.297.443,32 (noveceJHos
e noventa e oito milhões, duzentos e noventa e s.ete_,mil,
quatrocentos e quarenta e três cruzeiros iêàis e' trint·a e dois
centavos). em 29 de outubro de 1993~ equivalent_es a
CR$1.353.349.026,66, em 30 de novembro de 1993;-~.
b) juros: 6% a.a.;
c) atualização monetária: TR.;
...
d) garantia: Fundo de Participa"ção dos Estados;
e) destinação_ dos rec~,Ir!ios:reescalonamento de empréstimO conCedido pelo Banco Central_ do Brasil, na qualidade
de gestor da Reserva Monetária, cOrtr visfas- ao pagamento
de indenização trabalhista a· funcionários e ex-funcionários
da instituição fin3.nceira aciina citada;
f) condições de pagamento: em setenta e duas prestações
mensais, com seis meses de carência.
Art. 3q A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e seterita dias, contados
a partir de sua publicação.
·-· ·-· · -· · ·
Art. 4<.> Esta revolução entra em vigOr na data de sua
publicação.
··
-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final_é considerada definitivamente aprovada, independentemente çle votaçã9, __n_os
termos do art. 7' da Resolução no 110, de 1993.
Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2:
Discussão, em turno único~ do Proj5!tO de_ Decreto Legislativo no I, de 1994 (n' 390/94, na Câmara dos Deputados),
que submete â condição suspensiVa a·renúricUiâe parlamentar
contra o qual pende procedimento fund~do nos. incisos I e
II do art. 55 da Constituição -dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de ConstituiçãO, 'Justiça e Cidadania.)
Nos termos do art. 5o da Resolução n' 110/93, designo
o nobre Senador Pedro Simon para profeit1'Parecer sobre
a matéria, em substituição à Comissão de.COiiS:iltuiçâo, Justiça
e Cidadania.
·

e
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para emitir parecer: Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs~ Senadores,
tenho em mãos nota técnica da Assessoria Legislativa que
indaga se a natureza dessa matéria podery~ ~C?~ d~s"çiplinada
através de projeto de lei ou se não seria o caso de matéria
constitucional. Esse .é .um debate que pode e deve ser aprofundado.
No entanto, Sr. Presidente, não nego que o meti voto
favorável ao projeto -se-deve à pressão que estamos sofrendo,
atualmente, de todos os segmentps sociais dO País.
Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara
dos Deputados, e_ teve pediflo _de urgência de todas as Lideranças para ser votado aqui. A questão é muito Singela: o
projeto submete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar contra o qual pende procedimento fundado nos incisos
I e II do art. 55 da Constituição e dá outras providências.
Diz o ilustre Senador Cid Sabóia ·que seria ·muito mais
siinples se pudéssemos apresentar umª emenda_,. o que tornaria
mais fácil a questão. O problema todo está em que a CPI
-se reunirá amanhã, quando teremos os nomes dos que deverão
ser cassados; conseqüentemente, poderia acontecer que o projeto n~o resolvesse mais o problema.
Sr. Presidente, entendo que essa questão deveria estar
no texto da Constituição. Dizemos que a reriúncia é um à:topeSSoal, é ..u!p direito. É claro que- ·sim! Mas, â margem do
direito que te~os de renunciar, q-ue é um ato unilateral, a
Constituição já deveria ter previsto as conseqüências de inelegibilidade para as pessoas que, durante o andamento do processo, renunciassem.
_Pa:r ess~ razões~ Sr. Presidente, o pare·cer é"favóiável,
ind:C:pendente de ficar na expectativa da çmenda ou não do
Senador Cid Sabóia de Caryalho e da nota técniCa da Asses~
soria:~:-·que· argumenta que a matéria deveria ser disciplinada
Via ·einc!rid·ã· constitucional e não através de projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
conclui favoravelmente â proposição.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pela Sr~ 1~ Secretária.
_·_~ão li9as.=as seguintes_
EMENDA N' I - PLEN AO PDL 1194
Suprirnima-se as expressões:
•'fica sujeita à condição suspensiv~. s6. produzirido
efeitos se a decisão final não concluir pela perda do
- mandato,"
constante do art. 1" do projeto e acrescente-se o seguinte:
"não prejudicará a aplicação da pena de inelegibilidade." __
Justificação
Oral
Sala das Sessoes, 20 de janeiro de 1994. -__-Cid Sabóia
de Carvalho.
EMENDA N' 2 - PLEN AO PDL No 1/94
Suprimá-~se o párágnlfo único- do -ãrt. 1~ dO projeto.
Justificação
Oral
Sala das Sessoes, 20 de janeiro de 1994 .. - Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem apa1avra o nobre Relator, para se pronunciar sobre as emendas
oferecidas.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB :...__ RS. J>arà emitli pare·
cer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores. sou contrário às
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre
Relator é contrário às duas emendas.
Continuam em diScussão o profélÔ ê

áitemeridas·:

O Sr. Josaphat Marinho-Sr. Presidente, peço a palavr~.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Roclngues)- Tem a pala·
vra V. Ex", para discutir a matéria.
··
O SR. JO~APliAtMARINHO (PFL~BA. Para.discu-tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, -Srs. Senadores,
é evidente o caráter circunstancial desse PrOjeto: ciUer-se eVitar
que Parlamentares que venham a ser punidos escapem a determinadas condições, em face do regime__vigente,
Começo por declarar que, como tenho feito até aqui.
votarei a favor de todas as medidas que sejam corretivas de
procedimentos irregulares no CongressO N~çionaJ. F_açowo,
porém, na medida em que·o permitir a legalidade vigente ..
Data venia do parecer do nobre Relator ,_não se me afiguia
correto aceitar o projeto nos termos em que está elaborado.
É um pensamento universal e tranqüilo o de que a renúncia
é ato pessoal. Se a renúncia é ato pessOal, ~m projeto até
~esmo, talvez, de lei, e ainda menos o de decreto legislativo.
n.ao poderá submetêwlo, como aqui se diz. à condição suspenw
SI~a. Não o permite o entendimento universal da doutrina,
!).ao o permite a Constituição brasileira, que, proclamando
a existência do Estado Democrático de Direito, estabelece
que todos os poderes são limitados, inclusive o de legislar,
conseqüentemente. Além disso, não parece possível legislar
sobre matéria dessa natureza pordecreto legislativo.
.
A Constituição _estabelece os casos em que o Congresso
delibera sobre a matéria de sua competência exclusiva no
art. 49. Em nenhuma das matérias especificadas_ no referido
art. 49, direta ou indiretamente, implícita ou explicitamente,
referewse ao assunto de que trata o presente pro'jeto de decreto
legislativo.
De outro lado, a Constituição-_ e-stabelece, no art. 48,
que cabe ao Congresso Nacional dispor SObre todas as matérias
de competência da União em lei sanciOnada pelo Presidente
da República, e especifica outras matérias. ·Conse"qüente~ente, se se admitir que a matéria possa ser objCto de normatiVIdade, há de sê-lo por lei, nunca por decreto legislativo.
As circunstâncias que conduziram a ç_~l!l?ra çlos Deputados a votar o presente projeto de decreto legislativo não
n?s devem c-onduzir a repetir o equívoco. Dir-se-á e _já o
d1sse o nobre Relator,;,_ que as CitcunstâilCiã"S"qUê. envoivem
os trabalhos da CPI recomendam uma providência. Não nego
que o faço, mas é preciso que sejã Teltb ~ae Ioiirüi regular.
A própria CPI poderá propo~, no seu "relatório, solução
a ser adotada pela Câmara dos- Deputados e pelo Senado
~ederal, com relação àqueles que forem punidos, mas não
fica bem ao Congres_§io, ~m n_ome do drcu:O.stancial, votar
p:ojeto dessa natureza que, evidentemente, viola a legalidade
vtgente.
É a observação que faço; ace-ntuando, airida uma vez,
q~~ estou disposto a votar qualquer providência qUeSejã imPe-ditiva de abuso por parte dos que forem punidos, mas somente
o faço de acordo com a legislação, que ·decorre da Constituição.
--, ---:
Por isso, meu voto será ContráriO ã:O projeto apre-seritado.
O Sr. Cid Sabóia de CarValho. --Sr. Pre-sidente, peç~
a palavra pela ordem.
7

-

-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem
a palavra.
- O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem.)- Sr. Presidente, por um lapso, deixou-se de
dar-me a palavra para justificar as duas emendas. Então,
pediria a V. Ex" que me concedesse a palavra, inclus-ivC para
a atenção do Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):.:.. V. Ex' tem
a palavra, para justificar as duas _einendas.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE
Para justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Srs. Se.nadores, a primeira emen-da aproveíta o artigo quase
todo, t1ra a parte que fala do efeito suspensi_vo que será dado
à renúncia e, em vez de dizer que haverá o efeito suspensivo,
digo que a ren_úncia nâ.O impede a iphcação da pena de inelegibilidade.
.~esse_ caso -chamo a atenção do Senad~r-Josaphat
Mar~nho -.a questão_ se desloca por inteiro: primeiro, porque
o Senado Federal procedeu asslrri corii. relãçãri ao Presidente
Collor; segundo, porque o Supremo Tfihunal Federa] corroborou a decisão do Senado FederaL
Assim, essa_ emenda apenas aplica a decisão do Senado
Federal como Tribunal e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isto é, estamos deliberando interna corporis, em um decrew
to" legislativo, qu_e o procedimento adorado com relação ao
Presidente Collor valerá para todos os casos_ idênticos examinados no âmbito do Cong~esso NacionaL Isto é, se houver
a--~erda do mandato, não será, de modo algum, evitada a
aplicação da p~na da inelegibilidade, jsto é, o renu_nciante.
sr. Presidente," sofrerá ã ·pena· e seiá inelegível. ·
·
Por conta dessa emenda, que é a de n\' 1, no art. 1~.
vem a Emenda de n·• 2, para retirar o parágrafo único~ _que
explicita a providência originaL Então, não teria mais razão
de ser. O que não podemos fazer, e isso bem acentuou o
Seilad~r Josaphat Marinho,_ é impedir a renrlitf::i~l. lffipedir
a rertúncia é conià inlpedir' enXergar, é como impedir sentir
um perfume, é como impedir pensar. Quer dii:er. são cOisas
qUê nao p-odem ser legislacta_s: A renúncia nunca_ mereceu
nenhuma dúvida sobre sua u_nilateralidade. Não há cJúvida
afgUma, eni Díreíto ãigum-, eiTI parte algu~a. sobre a uni_Útt,erali~~de d~.ren~ncia. Ent.ão_. se? o que podemo_s fazer é dizer
que qu~tri renUnciou,' sofrendo a -pei-ta de inel_egibilidade, ela
será ~ficaz; el~ será inelegível, porque a jurisprudência já
está firmada sobre a matéria.
O Sr. Josaphat Marinho- Senador Cid Sabóia (Je Carvaw
lh9, V. Ex~ me concede um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•,
com todo prazer.
O Sr. J.osaphat Marinho-- Eu gostaria de pedir apenas
que V_ Ex~ esclarecesse qual é o dispositivo legal ou constitucional que implica ou que declara a inelegibilidade de quem
porventura perdeu o mandato por falta de decoro.
O SR. CIDSABÓIA DE CARVALHO- Não. Aí não
iríamos pãra -a_-~PfiCaÇão díret3 -dO dir~i19 positivo, e, sim.
para a aplicação--do direito sumular, J:'Orque se formou uma
decisão da Suprema Corte. Então, aplicaríamos - e is-so é
o que estou explicando w, nessa hipótese, a um decreto legislativo á decisão da Suprema Corte e a decisão do Senado como
tribunal. Quer dizer, dois tribunais decidiram por igual, no

296

Sexta-feira 21

DIÁRIO DO CONQRESSO NACIONAL (Seção II)

J~neiro

de 1994

mesmo encaminhamento, o que formaria. por certo, a jurisprudência.
'
-

O Sr. Josaphat Marinho- Se a emenda de V.
em- medidas punitivas previstas em Jei ...

Hã de existir, nt;_!ssa hqra_,__no Supremo Tribupal Federal,
uma decisã<? que col"!sagra' esSe princípio: a reriúriéiã.; para_
fugír à pena, não gera a eficáciâ..
-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Podemos alte·
rar. Não tem problema. Ao invés de inelegibilidade ...

O Sr. Josaphat Marinho- Não quero complicar.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não.
O Sr. Josaphat Marinho - QUCTO a-penas que encontremos uma solução legaL As duas hipóteses são diferentes.
No caso do Presidente da República, o Congresso lhe aplicou
a pena de suspensão dos direitos políticos, e o S_upremo Tribunal Federal manteve a penalidade. No caso, o que se prevê
é a declaração de perda do mandato por falta de decoro.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Certo. Arenún·
cia evita a apfiC'a-Çâo da perda ct'e mandato porqu-e já hão
há mandato, mas a pessoa que renunciou não fugiría à inelegibilidade. Dentro do mesmo princfpio, São direitos afins.
O Sr. _Jo_saphãt Marinho - Eu não queria entrar nessa
face do problema, até para não dificultar-a solução futura.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não. Estou
entendendo o raciodnio de V. Éx:"
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex• citou o problema,
e eu pergunto: como aprovar a sua emenda, falando expressamente em inelegibilidade, se. ao que me parece~ não há nenhu~
ma·norma explicitamente prevendo a inelegibilidade? Na Lei
de lnelegihilida.de, .do que _se trata é do impedimento, ou
seja, da inelegihilidadc, mas c_m face de sentença transitada
em julgado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Já sería conse-~ ,
qüente.
O Sr. Josaphat Marinho- E, no caso._ não se trata de
sentença, mas apcn·as da decisão política que se espet:_a.
,

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO.:_ É, ~as o único
modo que se tem de se aproveitar a decisão da Câinara é
deslocar da regulamentação do irregulamentável, que é a renúncia, para localiz~r na aplicação da pena,. É a única coisa
que se pode fazer. E evidente que, se formos comparar queessa pena é uma pena administrativa, e que a outra é a pena
judicial; que essa pena é conseqUen-te~ que a outra é pena
direta, _é claro. que encontraremos_ determinados defeitos de
uma matéria que é votada ...
O Sr. Josaphat Marinho- _Por isso. no._rileu voto, sugeri
que a ComisSão poderia dar- a idéia de urf!a proposição a
ser votada pela Câniara e pelo Senado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO.:_ Como p;ojeto
de lei. Entendi o pensamento de V. Ex-'
O Sr. Josaphat Marinho - Sem necessidade de lei. Se
colocarmos, nos te_~.l__l)_Os ent que V .. Ex• o- fez, pode gerar
uma dificuldade que não quertYcrlar, até para~e'Vitar a interven·
ção do Supremo Tribunal Federai.
O SR. CID SABÕiADE CARVALHO'.c:.... A sugestão
que faço é que, serido Trregulamentável o_d_ij~ito à unilat~ra
lidade da renüncia~-o p~ojero-·de resoluçãq __trate da efi~cia
e não da renúncia, mas das punições acessóriás, q-ue viriam,
apesar da renúncia. É só isso que estou prop0hdo.
'
Na verdade, estou tentando encontrar o ó.'~lco modo pelo
qual poderíamos chegar a algum lugar .. Não defe.ndo, no entanto...
--

O Sr. Josaphat Marinho dificulta.

Ex~

falasse

Falando em inelegibilidade

O SR. cu) SABÓIA DE CARVALHO- Sim, mas con·
cordoem substituir; não há problema algum, porque, realmen~
te, a sugestão de:___Y. Ex~-~ a_bre mais _a _emenda, dá mais amplitude
jurídica e, portanto, é maiS aâeq"uãda.
Pergunto à Mesa como poderia substituir a expressão
"inelegibilidade" por "penas previstaS- em lei''.
O Sr. Josaphat Marinho- Esse assunto é de tal gravidade
que, evidentemente, não pode ser concluído nesta sessão,
com a presença de menos de 10 senadores. No momento
em que tanto se reclama do procedimento ético, não ficaria
bem ao Senado de.cidir sobre a matéria nas condições presentes.

úSR. CID SABÕIA DE CARVALHO- Há uma urgência
nesta ntatériá, notadamente, com bem __ acentuou o Relator,
Senador Pedro Simon, em face do momento político que estamos vivendo, Sr. Presidente. Não sei se esta matéria está
em regime de urgência, qual a condição em que se apresenta
em pauta, mas o prudente, para a melhor solução, seria_ discu· ·
ti-la em outra sessão.
Entretanto, não sendo possível isso. para adequar-se a
solução da questão para- a Câmara dos Deputados revisar
esta matéria a~anhã, en~ão_eu estaria propondo que a renúncia não impede a aplicação das penas previstas em lei ao
renunciante._ É e_xatamente isso. Sr. Presidente~ essa a justificativa que faço. Porque o projeto, guardada a redação original, não poderá contar com o meu voto, pois a minha cândição
de vida, a minha condição de_ pessoa dedicada ao Direito
não permitirá um voto favorável a uma regulamentação da
renúncia. IssO violenta inteiramente a minha consciência; eu
não poderia votar. .
-- ·no modo como proponho, poderei votar para adequar
num projeto legislativo uma decisão já adotada pelo Senado
e pelo Supremo, adequando-a à atual circunstância da CPI
que amanhã reúite-se._
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena- ·
dor Cid Sabóia de Carv~lho_La Mesa, por economia processual,
permitiu apartes Cj_uãtldo V. Ex~ estava jUstificando as emendas
de sua autoria.
A matéria está etn discussão·--~-__
-.
Iremos ouvir, agora·; o nobre Relator, após a justificação,
pois, naquele momento, S. EX'\ não-estava em plenário para
justificar ·as 'si.iaS emendas.
Quero, entretanto, lembrar aos nobres Senadores que
emendas só poderão ser oferecidas nesta fase, ou seja, durante
a discussão. Encerrada a discussão, é evidente que. se alguém
pedir verificaç~o. a matéria não será votada nesta sessão.
Quero lembrar ao autor das emendas e aos nobres Srs. Senadores que emendas poderão ser encaminhadas à Mesa _até
o encerramentO da discussão.
Concedo a palavra ao nobre Relator, para se pronunciar
sobre as emendas, inclusive sobre a nova emenda, porque
parece que virá à Mesa mais.~~-~- .
_
O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem
-

Ex• a palavra.

V.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS .. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, eu sou favorável à emenda resultante _de
entendimento~ entre os Senadores Josã.phai Marinho e Cid
Sahóia de Carvalho. que vai chegar à f\:lesa, agor!), para discussão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas· Rodrigues) - Logo que
esteja redigida, a emenda será lida e V. Ex" terá a oportunidade de discutir a matéria.
Consulto o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, autor
das emendas, se a sua última emenda implica a retirada das
anteriores.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, implica na retirada da primeira, porque a de n'.' 2 é
uma adequação de uma ou de_ outra. Então, essa Emenda
de n" 3 substitui ã de n" 1.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• refira.
a Emenda de n" 1.
O SR. CID SABÓlA DE CARV ALHÓ :..._ .Sim. Ficam
as duas, porque a outra é uma mera adaptação do texto.
o

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rod-rigues) - Solicito à
nobre I• Secretária que proceda à leitura da Emenda n" 3.
. ..É lida a,seguinte
... .
.
·
EMENDA N" 3 - PLEN AO PDL N'' 1194.
Após a expressão Constituição Federal, constante do art.
1'! do projeto, a-crescente-se o seguinte: .. não prejudicará a

aplicação de ~-·-penas previstas em lei", adequando em conseqüência a ementa.
Suprimindo-se as expressões "fica sujeita à condiç3o supressiva, só produzindo efeitos se a deciSão fiilal não concluir
pela perda do mandato.
Sala das Sessões,. 20 de janeiro de 1994. -Cid Sabóia
de Carvalho.

O SR. PRESiDENTE (Chagas Rodrigues)· - Con_tinuã
- '
O Sr. Alfredo Canlpos- Sr. Presidente, peço _a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem
· ·
a palavra.
O SR. ALFREDO CA:MPOS(PMbB- Mo. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
há pouco, eu dizia, aqui rio plenário, para- o Senador José
Fogaçã, que ·ex-iSfe ãtU3lmente em greve·"de fome um Parlamentar da outra Cãsa, Tnco-ilfO"[mado por estar o seu nome
numa relaçâo p·ara cassa5~o.~ proposta pela CPI do Órçamento. Daqui a pouco, um Parlamentar, aqui, vai quei-er
votar uma lei que impeça esse Deputado de fazer greve de
fome.
·
O Senador José Fogaça disse que deveria haver uma lei
que nos impedisse de ter drama de consciência. Penso que
nós, também, estamos votando aqui, hoje, uma lei ljiuito
parecida com isso: Estamos proibindo aquilo que não pode
ser proibido. No afã d~ aparecer, Sr. Presidente, esta Casa_
propicia eSsa vontade que muitos parlamentares têm de aparecer no vídeo. Surgem projetas de lei os mais estapafúr_dios.
Inclusive, baseado nisso, sou d_aqueles _que acham g~_e poc:Iemos piorar, e muito, a Coristituição.C}Ue·estaffios-revisando,
em discussão a matéria.
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a televisão.;
é muim itriportanté-par3 o político aparecer no vídeo.
Deparamo-nos. hoje. aqui, com uma matéria mais âo
que inconstitucional. Lembrei ao nobre Relator; Senador Pedro Simon. que havia uma nota técnica da Assessoria, dizendo
que esse projeto era inconstitucional. A Assessoria do Senado
tem feito notas técniq.s quando parlamentares querem aprovar determinada matéria que é- inconstitucional.
Sr. Presidente. a nota técnica assinada pelo Assessor do
Senado Federal, Gilberto Guerzoni Filho, diz o seguinte: ·
É submetido â. análise desta Casa o Projeto de
Decreto Legislativo n\' I, de 1994 (Projeto de Decreto
. Legislativo n'' 390, de 1994, na Câmàra dos Deputados),
que "submete à condição suspensiva a renúncia de Parlamentar contra o qual pende procedimento fundado
nos incisos I e II do art. 55 da ConstituiÇãá:e det_ermina
_ -- --- .- - -.
outras-providéncias"_--O P-rOjeto de Decreto Legislativo qetermina que
"a-renúnCia-de Parlamentar sujeito à investigação por
qualquer órgão do Poder Legislativo, ou que tenha
c-6-ntra si procedimento já fnstaúrãdõ ou protoCÕiado
junto à Mesa da respectiva Casa,-·par-a a apuração das
faltas a que se- referem os incisos I e II dO aft. 55
da ConstituiÇã-o Federal, fica sujeita ã-cóndição- SUSpen-siva. só produzindo efeitos, se a decisão final não
concluir pela perda do mandato", prevendo, ainda,
que, "sendo a decisão final pela perda do mandato
parlamentar, a declar~ção da re~úncia.será -a-r(Júivaéla••.
Conforme a juStificação áo-projeto. visa a proposição a .. preservar o Poder Legislativo contra tentativas
astuciosas _de parlamentares que, através da renúncia,
eximem-se de penalidades. para com isso preservar as
condições de elegibilidade". .
.
. ...
A proposição f_q~. origiilalmente, apresentada na
Câmara dos Deputados pelo eminente Deputado José
Dirceu como projeto de lei, tendo aquela Casa entendido ser a matéda objeto de decreto legislativo.
Aprovada naquela___Ca_~~ _49 _Ç()p_gre~ _N_acional,
chegã à-p-rOpOSiÇãO à-~-análiSe desta Casa Revisora.
Malgrado o indiscutível mérito da proposta, parece-nos_, entretanto, náo ser o decreto legislativo o instrumento hábil para disciplinar a matéria. O Decreto
Legislativo, em nosso entendimento, somente cabe pa- _Ja regul~mentar as matéfias que compõem o efenco
de competências privativas do Congresso Nacional, listadas no ar.t. 49 da Lei Maior.
J~lgamos, numa ~nálise inicial, que apen-as a Cons-tituição podei-ia !Imitar os efeitos jurídicos da renúncia
de parlamentar, uma vez_ que_ se trata de restrição ao
eXercfcio do mandato. Registre-se que proposta neste
sentido já consta do Parecer n' 13, de 1994-RCF, do
Sr. Relator-Geral da Revisão Constitucional.
Entendemos, como posição preliminar, que, a pod~r CQnstar_ de algum ato infraconstitucional. a matéria
somente po9eria se~ obj~to de resoluções de cada uma
das Casas do Congresso Nacional. ex vi dos .~.rts. 51,
JV, e 52, XIII, da Carta Magna, desde que considerada
pertinente- 3.os respectivos Regimentos Internos.
As$inà a -rf9_!a -técriíCã -da 'ASsessoii3. Leglsiativ3-_0 Dr.
Gilberto GuerzOrii Filho.
Sr. Presidente. Srs. Parlamentares, toda vez que sou relator -de uma matéria e me chega às mãos uma nota técriica,
juntamente cáin. o -parec_er a favor da matéria. pedido por
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mim, tenho julgado um dever de consc_iênci_a mostrar _ao-s lneus
Pares, mostrar a toda a Casa, inclusive -à Câmara dos Depu~

tados, que a Assessoria do ~enado F:_ederal é contra aquela
matéria. Se não formos respeitar, pelo menos, para ser lido,
para ser môstrado à Casa, que a: Assessoria tem aquela opinião, a decisão é minha, Sr. Presidente, o voto é meu. Mas.
quando envio à Assessoria matéria para ser relatada, nãoposso deixar de ler uma nota técnica.

-

Por isso, o meu apelo a todos os _E_arlamentares desta
Casa é no sentido de que prestigiem aquele poder pensante
do Legislativo brasileiro,_ que é _a ASS_e~soria das duas Casas.
e leia aqui as notã.s técnfC:as~- rriéSq10 que devamoS deixar de
lado a nota técnica_ e votar de acordo com a nossa vontade
política e até mesmo com a nossa: vbntáde de consciênCia,
abandonando o aspecto legal da questão_.__ ___ _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a lei não pode impedir
que alguém renuncie. Pode, sim, sustar qualquer decisão
maior dentro do processo, para que surta efeitO ao final, no
caso de inelegibilidade,
Pondera o professor e jurista Josaphat Marinho que não
podemos dizer nada sohre i_nelegibilidade, _que irtamo·s acoimar o nosso projeto ·ae lei de -inconstitucíonaiidade. Perfeito!
Contudo, podemos deixar a matéria vag'a. Como? A.I.Cj pode
impedir que a renúilciá Paralise- o- processo para efeito de
. uma pena acessória. Ou seja, a n!ni:incfa: i-Ião irá arquivar
J o processo; simplesmente poderemos..aplicar, posteriormente,
a pena acessória-.
Sr. Presidente, concordo com. o Senador Josaphat Marinho, no sentido de que esta Casa, nesta noite _e neSte prenário,
não tem aquela capacidade que o povo haverá de nos cobrar:
o quorum qualificado para decidirmos sobre rna!ériã tão i_mportante e _controversa. QuerO in-formiii a V. Ex• _que, no
momento oportuno~ iremos pedir a vcrifíCaÇãó ·ae_ <]uorum
para derrubar a sessão, a fim de que passe para-um momento
posterior a aprovação desta ·matéria.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Continuam
em discussão o projeto e as Emendas de n"S 2 e 3, já que
a Emenda fi\' 1 foi retirada.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a -disçus.são.
Em Vota)~q !l projeto, resSalvadas as emendas.
Os Ses: Senadores_ que o aprovam- queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. JOSAPH:AT MARINHO (PFL .:__ BA) -Sr. Presidente, declaro que voto con1ra. diante do quadro_qu~ ?_e criou.
Aproveito a oportuniôade pafa --SOlicitai verificação de
votação; com o apóiatn:erito dos SrsA Senadores João França
e Alfredo Campos.
- ··
.. - '
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre
Senador Josaphat Marinho pede verifiCação de votação e tem
o apoio regimental. É eviden_t~ que a esta altura não há número. Fica, portanto, adiada a votação da matéria.
o

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es) _:Estão JOsgotada as matérias COristantes da Ordef9 do I) la~
Há orador fnscrito.
Cóncedo ápalavra ao nobre Senador Ju,tahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGA'tHÃES (PSDB -13A. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senador~s.
no que se refere à comunicação social, a atlt,a_l Constituição
brasileira representa, sem sombra de dúvida, um espetacular
avanço cm relação ao que tínhamos antes. Isso fica bem calro
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qUando levamos em consideração que o Brasil por mais de
vinte anos, teve governos autoritários que, cerceava a liberdade de informação.
_. fi'gje, em dia. a nossa Constituição assegu~a a mais completa liberdade de expressão, como bem demonst~~ ç_cotidiano jornalístico. No eilianto, passados cinco anos da promulgação daquela Carta, creio que alguns de seus dispositivos
sobre comunicação social podem ser, significativamente, melhorados. Por isso, apresentei duas emendas para as quais
peço hoje a atenção de meus ilustres colegas.
Apresentei emenda no sentido de alterar o paTágrafo
primeiro do artigo 222 da -Constitu-ição, que trata da propriedade das empresas jornalísticas. Diz o mencionado parágrafo
que "Ê vedada a participação de pessoa jurídica no capital
social de empresa jornalística ou de radiodifusão, exceto a
de partido política e de sociedades cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros··. Na minha proposição,
sugiro que seja incluída, entre vírgulas - depois da palavra
radiodifusão - a expressão sonora ou de sons e imagens.
Faço essa ressalva apenas- porque escapou à argúcia dos
constituintes de 1988 a necessidade ~e evitar a participação
de pessoas juídicitS no colltrÕle· das emissoras· de televisão.
Assim, o que- tenciono é apenas estender às tevês uma proibição .que hoje já se -mãnifesta sobe_os jorna_is e sobre as emissoras de rádio.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com rela_çã_o ~ao_ artigo
223- da nossa ConstitUição - que trata das concessões para
exploração de emissoras de rádio ou de televisão- apresentei
uma emenda que prevê a alteração de vários dos dispositivos
ali contidos.
.
Mantive intacto o caput do artigo. mas mudei radicalmente a redação-do parágrafo primeiro de tal forma que fique
bem claro que "o ato de outorga ou renovação será subni.etido
de imediato a:o Congresso Nacional". A redação anterior,
pela falta de ênfase, fazia com que o Parlamento parecesse
apenas um mero coadjuvante nesse importante processo~
'-NO pã-rágrafo Segurido- que trata da votação para aprovação ou não, das concessões, ·permissões e autOil.iãçõeS acres_ce_ntei dispositivo exigindo um escrutínio ostensivo. O
que me le_vpu a pedir essa votação abe_rta foi a necessidade
de dar maior transparência a todos os atas .desta Casa. em
especial àqueles que podem acabar representando benefícios
financeiros ou políticos para os envolvidos. Não creio que
ninguém possa "rejeitar, em sã consdêncTa, o que estamos
pedindo.
Mantida integralmente a redação do parágrafo terceiro,
proponho que a do quarto seja alterada. Dispõe esse parági-afo
que Q canç:elamento de uma concessão, autorizaçã? ou permissão só se_ dará mediante decisão judicial. De minha parte,
sugiro que seja acrescentada àquele parágrafo a seguinte expressão: assegurada a legitimidade para propositura da ação
de decretação de caducidad~ ao poder_~g-~cedente_e ao Ministério P-úblico da União. Com isso, quero aSsegurar - al_ém
de manter a competência exclusiva do POdei-- Judiciário para
cas_sar a concessão antes de findo o prazo - que tanto a
União quanto o Ministério Público possam propor a ação
competentC-.-o_-,_o
--.- - ,_
- --. .O _parágrafC?_.qui!ltÔ_ cfo arÚ_go 233 ct"e nossa Constituição
trata do prazo de concessão_ ou de permissão, fixando-o em
d_e_~_a_nos para as emissoras de rádiO e de televisão~ Proponho,
mi emen"da _que apresentei, que tal período seja reduzido para
seis anos. ~~e prazo menor parece-nos bem mais de acordo
com a- dinâmica do nosso tempo. porque vai fazer com que
"-7-
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o julgamento dos serviços_ prestados pelas emissoras às comunidades seja realizado com maior freqüência--:- -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acrescentamos. por fim.
dois novos parágrafos_ ao referido artigo: Trazem eh~§ ~uges
tões que reputamos da maior importância para o aCelerado
processo de democratização da vida naciOnal que hoje estamos
vivendo.
Estamos propondo um sexto parágrafo C<)m a segl,!jnte

redação:

-

·c::

--

-

"Lei específica disciplinará() regime de concessão
e permissão, exigida licitação -p_úbliCã, bem assim de
autorização para exploração, por prazo determinado.
dos serviços de que trata este artigo."
Como se vê. o objctivo básico é incluir a figura da licitação
pública na concessão de canais de rádio ou tevê. Queremos,
objetivamente, ·acabar com o compadrio, con1 a distribuição
de benesses aos apaniguados, que tanto mal tém causado a
este País. Ainda está bem clar0 na mente de todos nós o
lamentável espetáculo que foi. há poucos anos, a: troca de
votos por concessões de rádio e de televisão quando se debatia
aqui no Congresso Naciçmal a duração do mandato presidencial. Foi uma distribuição tão farta de rádios e tevês que
por vários anos ficamos sem discutir novos canais. A licitação
pública é um mecanismo altamente democrático que vem dando bons frutos, especialmente depois de haver sido votada
a nova lei que trata do assunto.
Finalmente, acrescentamos um sétimo parágrafq que dis-:
põe o seguinte:
"Às universidades públicas serão assegurados, gratuitamente, canais de rádio e de televisão, para propgramação educativa, cultural e informativa."
Tendo em vista a lastimável programação que é veiculada
atualmente pela grande maioria das emissoras de rádio e de
televisão - de baixíssimo nível! - é preciso assegurar a eXistência de veículos comprometidos, acima de tudo, com a cultura nacional, com o homem brasileiro e com o avanço da sociedade. As emissoras universitárias --desObfigadas de ganhar
dinheiro, porque serão financiadas pela Unfão - poderão
se empenhar a fundo na gigantesca tarefa de _d_a_r informação
isenta aos brasileiros. Poderão trabalhar pelo resgate dos valores nacionais ameaçados hoje pela invasão maciça de músicas
e filmes estrangeiros, principalmente norte-americanos. Filmes e músicas, no geral,da pior qualidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, passado o período mais
agudo do fanatismo neoliberal, que pregava o fim do_ Estado,
e, antes dele, da crença num socialismo radical, calcado na
onipresença do aparelho estatal, chegou o momento de o
Estado assumir o seu papel de mediador entre os cidadãos
e as instituições. No caso da comunicação social, o Estado
precisa garantir ampla liberdade de expressão, mas deve exigir. em contrapartida, responsabilidade social dos meios de
comunicação.
· Emissoras de rádio e de televisão são -aqui concess6es.do Estado a particulares que se comprometem a prestar um
serviço à sociedade. Mas não é isso o que se vê na grande
maioria dos casos.
O que temos, na verdade, são emissoras de-televisão
que, envolvidas numa disputa por pontos de audiência que significam faturamento maior - , centram sua programação em filmes e desenhos animados calcados na violência
gratuita. E também em telenovelas onde sentimentos nobres,
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como o atrtõt e-ã honestidade, são substituídos pela promiscuidade e pela esperteza.
Já as emissoras de rádio, que trabalham muito com música, em grande parte veiculam principalmente canções e~ ~fi
flês, em detrim.ento dos autores nacionais. Ora; ainúsica brasileira é inleln-ac1ünaJmente reCOnhecida como das mais_r_icas. __
- Por qu_e f;sse provincianismo ao- d)iú'tát-ü,-, que jUlgã: bO~ tudOo que vem do exterior e despreza tudo o que aqui é produzido?
- Sr. PreSidente, -srs. Senadores:- Está na hora de o Estado brasileiro começar a cobrar
uffia contrapartida social dos veículos eletrônicos áe cO-inuni·
caçãb soC:íal. Penso_ que as emendas que apresentei podem
ajudar nessa direção. Assim, peço para elas a máxima atenção
dos ilustres colegas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a próxima sessão ordinária a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Düi nos termos do art. 375,
VIII, do Regimento Interno)

·riiSCu~São~ eln turno único., {lo Profetcuie Lei da Câmara
n' 220, de 1993 (n' 3.711/93, na Casa de origem), de iriiciativa
-do Presidente da República, que cria, com natureza civil,
a Agência Espacial Brasileira- AEB, e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões__ de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania)
2
~~
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 167, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do art. 5"'
da Resolução n• 110.~ de 1993) ~
Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei d_a Çâmar:a
n' 167, de 1993 (n• 3.529/93, na Casa de origem), que cria
cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região, e dá outras providê~cias. (Dependendo
de Pareceres das Coritissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos)

-3PROJETO DE LEI DO SENADO W 123, DE !993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dQ.art. 3~
da Resolução n• 110, de 1993) DiScussão, em tüfno ún~co, do Projeto de Lei do Senado
n~ 125, de 1993, de autoria do Senador Mário CtrVã-S, (:fue
dispõe sobre número de candidatos pelo sistema proporcional
nas eleições de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está encer,
rada a sessão.
· ·

(Levanta-se a sessão às 20h55min.)
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~ úf.ltà Engenh3ria Indústria e Coméci~ Ltda.- execuATO DO DIRETOR-GERACJ\f; 9, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Fecteraf, -nO ú'SO.dé suas atri- ção de obra de ampliação do Complexo da Unidade de Apoio
IV da Subsecretaria de Engenharia do Senado Federal; e
buições regulamentares e de acordo com o disposto no art~go _
29 do Ato n~' 9. de 1992, do Primeiro Seci'etário, resolve:
·~A.R. Engenharia comércio Ltda. -execuÇão deArt. I• Designar os Senhores TADEU_IZIDRO PA- . obra de ampliação do Complexo da Unidade de Apoio Ill
TROCÍNIO DE MORAES (Chefe do)ierviço_ de Obras) e da Subsecretaria de Engenharia do Senado Federal.
CARLOS MAGNO FAGUNDES FRANCI (Diretor da SubArt. 2\' Revogam-se as disposições em contrário.
secretaria de Engenharia) gestor e substituto, respectivamente
dos Contratos celebrados entre o Senado Federal e as seguinArt. 3" Este ato entra em vigor da data de sua publites Empresas_:
__
___
cação.-Construtora Argon S. A.- execução de_obra de ampliação do Complexo da Unidade de Apoio V da Subsecretaria
Em 18 de janeiro âe 1994.- Manoel Vilela de Magalhães,
Diretor-Geral.
de Engenharia do Senado _Federal;
--
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BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL.
SUMÁRIO
l-ATA DA JS• SESSÁO, EM-24 DE JANEIRO
DE 1994
LI -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

- N'~ 28, de 1994, de autoria do Senador Esperidiào
Amin, solicitando que seja_ considerada como licença. sua
ausência dos trabalhos da Casa, no dia 23 de dezembro
próximo passado. Votação adiada por falta de quorum.

1.2.1-- Mensagem do Senhor Presidente da República
- N'' 42, de 1994 (n'' 51194, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei de Conversão n'-' 1.
de 1994, que díspõe sobre a emisSão de documentos fiscais
e o arbitramento da receita mínima para efeitos tributários
e dá outras providências, sancionado e transformado na
Lei n" 8.846, de 21 de janeiro de 1994.
1.2.2 -- Avisos de Ministros de Estado
- N"s 28 e 34/94~ de 19 do corrente, dos_ Ministérios
dos Transportes e de Minas e Energia, encaminhando informações sobre os _quesitos constantes dos Requerimentos
n'S !.125 e 1.408, de 1993, de autoria dos_Senadores Gilberto Miranda e João Rocha, respectivamente.
1.2.3- Ofício
- N' 15, de 21 de janeiro de 1994. da Liderança
do PFL, de indicação e substituição de membros, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1.2.4- Requerimentos
- N'·' 25,~de 1994. de autoria do _Senador Esperidão
Amin,_soliCítarido autorifação para se af3stai"dos trabalhos
da Casa, no período de 24 a 28 do corrente mês.
- N'' 26, de 1994, dé autoria do Senador Amir Lando,
soliclt3.-ndo autorização para aceitar rriissãO ·no exterior no
período de 24 a 31 do corrente.
- N" 27, de 1994, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi, solicitando autorização para ausentar-se dos
trabalhos da Casa nos dias 5_,_10 a 14, 17 _a 20 de janeiro
do corrente ano. -Votação adiada por falta de quorum.

- N" 29, de 1994, de autoria do Senador Esperidião
Amin, solicitando que seja considerada como licença. sua
ausência-dos trahalhos da Casa, no dia 7 do corrente mês.
Votação adiada por falta de quorum.
1.2.5 - Comunicações da Presidência

Término do prazo para apresentação de emendas aos
Projetes de Re~oJução n\'s 6 a_13, de 1994. sendo que aos
mesmos não foram oferecidas emendas.
Recebimento da Mensagem n" 41, de 1994 (n''
44/94, naorige.m); de 20 do cori-ente, pela qual o Presidente
da República comunica sua ausência do País no dia 22
último, a fim de- encontrar-se na cidade de Letícia, República da Colômbia, com o Presidente César Gaviria Trujillo. e inaugurar a Comissão de Vizinhança Brasileiro-Colombiana.
1.2.6 -

Discursos do Expediente

SENADOR PEDRO_ TEIXEIRA -Críticas à polítiCa éConômlca brasileira.
O SR. PRESIDENTE- Rebatendo notícia veiculada
no jornal Correio Braziliense. edição de hoje. intitulada
Senador nem imagina uma absolvição.
_ SENADOR EDUARDO SUPLICY- Contestando
noticiários de que o PT teria partiCipado de acordo inviabilizando a quebra do sigilo hancário da Deputada Roseana
Sarney. Ofício recebido dos empregados da Petrofértil,
apelando às autoridades_competentes no sentido de assegurar-lhes o emprego. tendo em vista decisão do Conselho
da empresa de demitir praticamente todo o quadro.

302

Terça-feira 25

DciÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL-(Seção li)

.•.•...--.r --··--

-- -- '

.

Janeiro de IY94

EXPEDIENTE
CENTRO ORÁPIOO DO SBNADO Pl!DBRAL

DlA!Uo DO QJMOJIBSIO lfACI:JHAL
la]ll'caooob ,...,._llldUo 4 a - do - d o P -

MANDEI. VILElA DE MAGALHÃES
Dfnkii'-Ooral do Saldo Podar&.l _
AGACIEL DA SILVA MAIA
Dfrekll' &.cativo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINAnJIWS

Dlnoror Adalalotndvo
WIZ CARLOS BASTOS
Dbkll' Iad•triaJ
PLOIUAN AUOU!ITO COUTINHO MADRlioA

Seau:otnl ·-·-·-~-~=--·

Dtroror Adfuto

SENADOR JONAS PINHEIRO, como líder-Realização , ontem , da ConvenÇão_ Regional do J;'TB- Partido
Trabalhista Brasileiro, em· Bélo Hqriz.O_nte,-MG"
~- , ,
SENADOR ELCIO ALVARES- Comunicando haver atendido convite presiden_cial Pftta_ ~ssumir o Ministério
.da Indústria. Comércio c Turismo. Solidariedade reafirmada ao Senhor Itamar Ffa-nco, Presidente da República.
1.2.7- Leitura de Projeto
'
-Projeto de Le.ido.Senado n" 5, de 1994, de autoria
do Senador Jutahy Magalh:Íe.s, que dispõe sobre a responsabilidade da empresa na promoção ·da saúde de seus empregados e dá _outras pro"9idências.
1.2.8 - RequerimentOs'
- N' 30 e 3!, de 1W4, i:le 'autoria do Senador Jutahy
Magalhães, solicitando aOS· Min-istério·s das Minas e Energia
e da Agricultura, informações que rrieiJCiona.
-- -- - N"' 32. de 1994. de autoria do Senador Irapuan
Costa Júnior, solicitando rcmessa_a.determil'l1átia comissão
de matéria despachada a outra.
1.2.9- Comunicações da Presidência
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, .da
Medida Provisória n~ 413. de 19 de jaqe,iro de 1994, que
dispõe sobre o rcajust~ da~ mcnsali_çiad.es esccolares, no
més de agost9 _çic 1993·; Bésignaçã9. da :CoffiiSsão Mista
e fixação de calendário parã framitaçãO da matéria.
Dispensada a Ordem do Dia nos termos do art. 174
1
( do Regimento Interno.

10~

is

A.diamento da apreciação dos Requerimentos n~s
e 26194, lidos na presente sessão.
'L2.ÍO .::::._ DIScursos do Expediente (continuação)
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-Solicitando.
da Presidência seja reiterado pedido de informações ao·
Ministério da Fazenda. em requerimento de novembro.SENADOR ÁUREO MELLO- Conspi"rata contra
a Zona Franca de Manaus através de propostas'revisiona:ís
,
visando sua extinção.
,
SENADOR JOÃO FRANÇA - CoioÇ~ç9es sobre
o aumento abusivo de impostos.
.. ,,
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Emenda
revisional, de autoria de S.Exa., ao art. 37. da ConStituição
Federal, que trata da administração pública. __
SENADOR MARCO MACIEL-Desenvolvimento
da indústria automohilística no Estado de Pern,ambuco.
1.2.11 - Designação da Ordem do Oia da próxima
sessão· - - -

1.3 -ENCERRAMENTO
2 - .ATOS DO DIRE'Í'ÓR-GERAL
N'S 10 a 12, de 1994
.. 3 .:_ MESA DIRETORA
4 - LÍDERES EVICE-LÍDERES DE PARUI>QS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
..

Ata·da 18~ Sessão,em 24 de janeiro de 1994
Sessão Legislativa Extraordinária, da 49~ Legislatura

Presidência dos Srs: Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Beni Veras e Valmir Campelo

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
. .
..
Alexandre Costa _ Beni Veras _ Chagas Rodrigues _ Elcio
Álvares _ Epitácio Cafeteira _ Francisco RollembeJli _ Gilberto

Miranda _ Irapuan Costa Júnior _ João Calmon _ João Rocha _
José Eduardo_ Vieira _Marco Maciel_ Mauro Benevides _ Meira_
Filho_ Nabor Júnior_ Pedro Teixeira_ Rachid Saldanha Derzi _
Ronaldo Aragão.

'
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O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 18 Srs. Senadores. Havendo nút:nero regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos_ trabalhos.
O Sr. l" Secretário procederá à leitura do Expediente.
· 'E lido o seguinte

-~

.·~-.

EXPEDIENTE

''• , l\tENSAÇEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

' ~· ·R;súl""ui~do a~tóiJrafos de projeto de lei ;a-,;cio~ado:

N• 42, de 1994 (n• 51194 na origem), de 21 do corrente,
referente ao ProJeto de Lei de Conversão -n..,-1, ·ae f994; -qUe
dispõe' sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitramento
da receita mínima para efeitos tributários e dá outras prov~dên
cias, sancionado e transformado na Lei n' 8.846, de 21 de

janeiro de 1994.
AVISOS DE MINISTROS DE ESTAnO-N~ 2.8 e 3~94, de 19 do corrente, dos Ministérios dos
Transportes e de Minas e Energia. encaminhando informações
sqf1,reos quesitos constantes dos Requ~rimentos n"s 1.125 e
1.408. de 1993. de autoria dos Senadores .Gilberto Miranda
é João'Rocha, respectvivamente.
As informações foram encaminhadas. em cópias,
aOs Requerentes.
Os requerimentos vão ao arquivo.

-·o

O SR. PRESIDENTE (Chagas RodiigÜes)
Éxpe:
diente lido vai à puOiicação.
. _
· Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1'1 Secretário.
É lido o seguinte

OLGL PFL N" 15194
Brasília, 21 de janeiro de 1994
Senhor Pre.sidente.
Tenho a honra de dirigir:-me 3 Vossa Excelência, na qualidade de Lider do Partido da Frente Liberal. a fim de indicar
os· nom.es· abaixo relacionados dos ilustres Senadores que
preencherão as vagas ora existentes e pertçncentes ao PFL.
na ComiSsãO ·de Constituição, Justiça e Cidadania:
Titulares - Lourival Baptista e Francisco Rollemberg
(por cessão)
Suplente - Guilherme Palmeira
2. -Outrossim. indico o nome· do nObre Senador Hugo
Napoleão para su~stituir-me. como suplente. na referida Co. missão Técnica. · - Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de .estima e apreço. -Senador Marco Maciel.
Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência design·a· os nohres Srs. Senadoes Lourival Baptista ~
Francisco Rollemberg para integrarem. como [ituhues. a Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, e os nobres Sr_s.
Senadores Guilherme Palmeira e Hugo Napoleão como suplentes.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
m~sa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1'1 Secretário.
São ·lidos os seguint~s:
REQUERIMENTO N• 25/94
-Senhor Presidente,
Nos termas do art. 40. § 1\', alínea a. requeiro licença
para ·me afastar dos trahalhos da Casa. no período de 24
a 28 do corrente mês, qua,ndA..estarei ..a convite d() Goveil!O
da lnglaterrra. em viagem àqUde País, confo~c cópia do
programa. em anexo.
Sala das Sessões. 21 de janeiro de 1~94. -Senador'"~speridão AmJVti'

.~

Seuato~ Esperidiao AK%•
Federal 8eDator for the State of 8&Dt& Cataria&
. ·~"'

·' " ,., ·
Federal

Senhora ADgela AMIK
for the state of saata

Deput~

Plo~iauopolis,
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C&t~iDa

...... ,..;
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Acoompanied by an inter.preter
Proqramme Orqanisor
Fiona McAdam
Overseas Visitors Seotion
Information Department
Foreiqn and Commonwealth Offioe
London SW1A 2AB
Direct Liner 071•210 2362/60
OV1/2885 (BRB 1-1-0)
4Y 23 Jtu:suarx

.220

ARRIVAL
Arrive on varig Brazilian
756 trom Sao Paulo.

~rlines

flight RG

Met by Ms Nadia Rerecuk, Interpretar,
overseas Visitors Section, Information
Oepartment, Foreiqn and Commonwealth Office,
and continue by car to the Goring Hotel. 15
Eeeston Place. Groevenor Garden,, London SWl
(tell 071-396 9000), where accommodation has
baen reserved.
Mo~day

24

Jap»a~

PROGRAMME DISCUSSIOH
PRESS COMPLAIN~S COMMISSION
ADAM SMI~H INS~I~S
DSPARTMEN~ OF BEAL~B
HATIONAL UNIOH OF vOUKNALISTS

1015

Met at the hotel by Miss Fiona McAdam,
Overseae Vieitors Section, Information
Oepartment, Foreign and Commonwealth Office,
who will discuss the programme arrangamenta.

1045

Leave the hotel by car with Ms Kerechuk who
will accompany Senator and Senhora Amin to
their appointmenta.

1115

Arrive at the Presa Complaints Commission, l
Salisbury Square, BC4.
Met by Ms Sue Roberts, Deputy Director.

1215

Leave Salisbury Square by oar.

1245 for 1300

Arrive at the Rodin Restaurant, 4
Millbank, SWl.
Joined for lunch by Dr Ea.monn Butl.or,
Director, and Mr P~ul R.oynold•,
International Director, Adam ~~th
Institute.
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1420 approx

Leave Millbank by car.

1430

Arrive at the Department of Bealth, Richmond
Bouae, Whitehall, SW1.

bi

Met
Dr w J Burroughs, Bead, International
Relat on1 Onit.
1530

Leave Whitehall by car.

1600

Arrive at the National fJnion of Journaliats,
Acorn House, 314-320 Gray'• Inn Road, WCl.
Met by Mr Jacob Ecclestone, Deputy General
Secretary.

1700 approx
;uasday 25 Japuary

Leave Gray'• Inn Road by car for return to
the hotel.
KM

~REASURY

CLERX OF BOUSE OF COMKONS ~REASURY AND CIVIL
SERVICS COMMI~~ES
LUNCB ENGAGEMEN~
PRIMS MINISTER'S QUÉS~ION ~IMB
HOUSE OF COMMONS DEBA~B
CLERK OF S~ANDING C~MMI~~EES

0945

Leave the hotel.

1000

Arrive at BM Treasury, Parliament Street,
SWl.
Met by Mr Harry Bush, Head, Nationalised
Induatry Policy and Privatiaation Oiviaion.

1100

Leave Parliament Street.

1115

Arrive at 7 Millbank, SW1,
Met by Mr Bill Proctor, Clerk, Houae of
Commons Treasury and Civil Service
Comm.ittee,

1215

:t.eave Millba.nk,

1230 for 1245

Arrive at the Bouses ot Parliament,
Westminster, SW1, (St Stephen•s Entrance).
Cont.inua to 'l'errace Bar for pre-lunch
refreshments.

1300

Lunch in the Churchill Room with Mr Jacques
Arnold, MP, Chairman, All-Party Brazilian
Group.
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A member of the Oppoaition will also ~·
preaent (name to be adviaed).
1425

~he

1430

View proceedinga in the Bouae of Common••

1515-1530

Prime Minister'a Queation

1530,-1630

Finance Bill Debate.

1630

Met in the Central Lobby by Dr Malool• JÂok~
Clark of Standinq Committeea.

1715 approx

Leave the Bousee of Parliament for return
the hotel.

Wedpeaday 26 Jaauary

Speaxer's Proceesion.

~ime.

·

:L-.

.,•

~o

ZNSTZTUTE OF PUBLZC POLICr RBSEARCB

CONFEDERATION OF BRITISH INDUSTRr
LUNCB ENGAGEMBNT
DSPAR~NT OF BDUCATZON

'

,.

0940

Leave the hotel by car.

1000

Arrive at the Inatitute for Public Policy
Reaearch, 30 32 Southampton Street, WC2.
Met by Mr James Cornford, Director.

1100 approx

Leave Southampton Street by car.

1130

Arrive at the contederation of British
Industry, Centre Point, 103 New Oxford
Street, WC1.

1230

Leave New Oxford Street by car.

1245 for 1300

It is hoped that a lunch can be arranged
a represenatative from Britiah
Telecommunicationa plc,

1445

Arrive at the Department of Education,
Sanctuary Buildinga, Great Smith Street,
SWl.

wi~h

A briefing on education ia beinq arranqed.
(Dataila of participants to follow),
1545 approx

_...,.

Leave Great Smith Street by car for return to
the hotel.

.,

'
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OFF%CB OF PUSLIC SERV%CE AN~ SCXEHCZ
DEPARTME~ OF TRACE AND INDUS~Rr
FORBIGN OFFICE LUNCH
NEWSPAPBR PUBLISBER'S ASSOCIATIOR

0915

Leave the hotel by car.

0930

Arrive at the Office of Public Service and
Science, Sorsequards Road, SWl.
Met by Mias Sonia Phippard, Head, Next Steps
Unit.

1030

Leave Whitehall by car.

1045

Arrive at the Department of Trade and
Industry, 151 Buckingham Palace Road, swl.
Met by Mr Neil McMillan, a~ad, Branc~ l,,
Ms Sue Bishop, Principal, Telecommun~cat~ons
and Posts Division, and Mr John Neilson, Bead
of Telecommunication$.Po1icy.
'.

1145

Leave Buckinqham Palace Road by car
for return to the hotel.

1300

Arrive at the Auberqe de Provence
Restaurant, 41 Bucxinqham
Gata, SWl •
._,
Joined for lunch by Mr John Penney,
Assistant Director and Head, American
American, Research and Analysis
Department, and Mr David Dewberry, Head of
Brazil/Andean Section, Latin American
Department.
Buckinq~am

La ter

Leave

Gate'by car.

1530

Arrive at the Newspaper Publisher's
Association Ltd., 34 Southwark Bridge Road,
SEl.
.
Met by Mr David Pollock, Director.

1630
Friday 28 Japuary

Leave Southwark Bridge Road for return to
the hotel.
OFFICE OF
LOiliDOlll •
OXFORD -

~ELECOMMUNICATIONS

OXFORD
LONPOH

0900

Leave tha hotel by car.

0930

Arrive at the Office of Talacommunications,
50 Ludqate Bill, EC4.
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Met by Mr W~lliam Wigglesworth, Deputy
Director General, and Mr Peter Goold, Bead
of International Affairs Section.
1030 approx

Laave Ludgate Bill by car for Oxford.
It is hoped that a visit to the Latin
American Centre at St Antony'• College,
can be arranged followed by a hriefing on
the introduction of competition for
government funding at university level.
Progr~e

detail• to follow.

La ter

Leave Oxford by car for return to London.

Saturdar 29 Japuary

FRJI:I

Sunday 30 January

DEP~UIU!i

1945

Leave the hotel by car (with luggage).

2045 approx

Arrive at London Beathrow Airport,
3.

2200

Depart on Variq Brazilian Airway• flight RG
757 to Sao Paulo.

REQUERIMENTO N• 26194 .
Requeiro autorização--par·a particípar-do IV'' Enconrro
Latino-Americano e do Caribe pela Solidarfedàde,_Soberania,
Paz e pela Vida dos Povos ... a realizar-se em Santiago de
Cuba, nos dias 24 a 31. do mês em .curso, tu.do em conformidade com o R~gimento Interno da Ca~a.
N. Teremos
P. Defenrnento.
Brast1ia. 21 de janeiro de 1994.- Senador Amir Lando.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigueosj- De acordo
com o art. 40, § 4", do Regimento Interno, esses requerimentos'
serão "submetidos à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, devendo ser submetidos à deliberação do Plenário,
após a Ordem do Dia, em virtude dO que se acha previsto
no art. 40, § 3\', do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que súãO_Iidos pelo sr.
tv Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 27~ DE 1994
. Requeiro, nos termos do art. 13, § I", do Regimento
Interno. seja considerada como_ licença autorizada, a minha
ausência dos trabalhos da Casã nos días 5, 10 a 14, 17 a
20 de janeiro do corrente alm.
Sala das Sessões, 24 de janeiro de 1994. -Senador Ra-

~erminal

minha ausência dos trabalhos desta Casa. no dia 23 de dezemb.ro próxhr~o p~ssado, quando estive cumprindo roteiro de
viagem no mtenor do Estado de Santa Catarina.
- Sala das Sessões, IX de janeiro de 19CJ4. -Senador Esperidião Amin.

REQUERIMENTO N• 29, DE 1994
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do artigo 13. § 1". do RegiriJe_ril:o
Interno do Senado Federal. seja considerada cü"mo licença.
minha ausência dos trabalhos desta Casa. no dia 7 do corrente
mes. quando estive participando de reunião com o Exm'l Sr.
Governador do Estado de Santa Catarina. tratando de sugestões para resolução que versa sohre rolagem da dívida dos
Estados.
Sala das Sessões. 20 de janeiro de ICJ414. -Senador Esperidião Amin.

_

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum •

ú slCPRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :_:-Encerrou-.
-se. no dia" 20 do corrente. o prazo para apresentaç-ão de emendas aos seguintes Projetes de Res_olução:
N\' 6. de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de
chid Saldanha Derzi.
- -Campina da Lagoa (PR) a contratar operação de crédito junto_
REQUERIMENTO N• 28, DE !994
ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO. no·
Senhor Presidente,
. valor de CR$!3.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil
Requeiro, -nos te:rmos··ao-artigo 13. § 1". do Regimentá- cruzeiros reais destinados a ohras de infra-estrutura urbana
naquela municipaJídade;
Interno do Senado Federar. seja considerada como licença.

r.
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N<:> 7, de 1994, que autoriza_aPrefeitura Municipal de
Eugênio de Castro (RS) ã COntratar-opéraçáo de crédito junto
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. :_ BANRISUL. no valor total de CR$8.398.288,70 (oito milhões. trezentos e noventa- e· oito mil. duzentos e oiterita e oüo cruzeiros
reais e setenta centavos}, a preços de setembro de 1993, utili~
zando recursos do FUNDOPIMES;
N•• 8, de 1994, que autoriza a Pre(eitura Municipal de
São Pedro do lva_í (f:'R) ª_cqntratar operação de crédito interno
junto ao Banco doEstado do Paraná S. A.- BANESTADO,
no valor de CR$18.000.000,00 "(dêzoítO ffiilhões de cruzeiros
reais), a preços de outubro de 1993, para execução de projetas
de infra~estrutura urbana;
N 1 9, de 1994. que autoriza a Prefeitura Municipal de
Salgado Filho (PR) a contratar nper-aJ;ão de crédito .iunto
ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no
valor de CR$9.700.00.0,00 (nove riiilh.Oes e setecentos mil cru~
zeiros reais), utilizando recursos do Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano- PEDU:
N~' 10, de 1994, qUe autoriza a Prefeitura Municipal de
Minas do Leão (RS) a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Rio Grande ôo-S-ul - BANRISUL.
no valor de CR$10.451.351.00-(dez milhões, quatrocentos e
cinqüenta -e um mil, trezentos e- cinqüenta c um crUzeiros
reaiS). a preços de Setembro de 1993, utilizando recursos do
Fundo de_ Desenvolvimento ao Programa Integrªdo de Metho~
ria Social - FUNDOPIMES;
.
~
N'! 11. de 1994. que autoriza a Pref~itura Municipal de
Constaa1tina (RS) a contratar opera~ãü" de crédito jurito ao
Banco do Estado do ·Rio Grande âo Surs.:A.- BANRISUL.
no valor total de CR$12AOL806,20 (doze mflhões. quatrocentos e um mil. oitocentos e seis cruzeiros reais e vinte· cehtavos), a preços· de junho de !993, utilizando recursos do FUNDOPIMES;
~
N·~ 12, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Farol (PR) a contratar operaçào de crédito interno junto ao
Banco do Estado do Paraná S. A.- BANESTADO, no valor
de CR$7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil cruzeicos
reais). a preços de outubro de 1993, para exe,cução de projetas
de irifra-estrutura urbana; e
N<.> 13, de 1994. que autoriza a República Federativa do
Brasil a celebrar acordo de reescalonamento dos crédit.Qs brasi·
leiros junto à República· da Guiné-Bissau nci ·valOr de
US$12,364.852.43 originários de operações de crédito à exportação realizadas ao amparo do extinto Fundo de Financia~
mento às Exportações - FINEX.
Os projetas não receberam emendas_. _
As matérias serão inclUídas em Ordem do Dia oportu~
narnente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodríguesf- A Presidência recebeu a Mensagem n" 41. deJ294 (n·.o 44/94,_ na ori~
gem). de 20 do corrente,_pela qual o Pr<;;sidente da República
comunica sua ausência do País no dia 22 último, a fim de
encontrar~se na cidade de Letíc_ia, República da Colômb.ia.
rom o Presidente César Gaviria Trujillo, e inaugurar_ª- Comis~
são de Vizinhança Brasileiro-Colombiana.
É· a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM N" 41. DE 1994
(N" 44/94, na origem)
Senhores l\1e:mbros do Senado Federal,
_
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá~ los de que
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me ausentarei do Pais no dia 22 dC janeiro de 19<J4 para
na cidade _de Letícia. República da Colômhia.
com o Presidente da Colômbia. César Gaviria Trujillo. c inaugurar Comissão de Vizinhança Brasileiro~CqlombiaQa,
A proposta de criação da Comissão de Vizinhança Brasil~
Colômbia foi consignada na Declaração Conjunta firniãda
em 3 de sctemhro de 1991. por ocasião da visita oficial ao
~
Brasil do Presidente César Gaviria Trujillo. No dia 26 de nowrnbro de 19Y3. por ocasião da visita
oficial do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
Embaixador Celso Amorim. é.l Bogotü. foi firm<tdo o Memo~
rando de Entendimento que cria a Comissão de ViZinh&.nça
encontrar~me

<

-

Brasileiro~Colomhiana.

A Comissão de Vízinhançã Brasilcíro~Colomhiana tem
pOr ohjctivo coorden<Jr os esforços do_s dois países para a
solução dos problemas comuns das comunidades, fronteiriças,
em particular dos municípios de Tabatinga e Leticia. na Colômbia, promovendo o de'\envolvimento cconômico e o bem·
estar das populações locais. As delegações desig.nada.s por
cada Governo às reuniões -:la Comissão incluirão representantes do setor púhlico,_ entie os qu_ais_ se enco!ltr~rão._aül:ori~
dades dos Estados e Municípios vizinhos. e do setor privado.
Brasília, 20 de janeiro de 1994. - Itmaniar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores
inscritos.
_ Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
(Pausa.)
Concedo a palavra ão nobre Sen-adOr Jutahy Magalhães.
(Pausa.)
Concedo a palavr.a ao nobre Senador Albano Franco.
(Pausa.)
Concedo a palavr~ a~. nohre_ Senado~Pedro TeiXeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- S.r. Presidente,
Srs. Senadores: em novembro do ano passado, em artigo publicado pelo Correio Braziliense e em discurso pronunciãdo da
tribuna do Senado. afirmei que o meu primeiro cOmpromisso
ético e, portanto, para comigo mesmo, situ3.ildo~me no mun~
do. d i3.rlte do ··oUTRo··. ou Seja.· do' c:idàdã~. dç.S S~n_a99res •.
de qualquer Congressista,_ de qua_lqt!-er componente da Com is~
_são Parlamentar Mista de Inqué,rito do Orçamento, a quepertenci, é e será sempre. sem dúvida alguma, com a verdade,
em que creiO", à vista da prova examinada. pela minha razão
livre. sempre sujeita a erros. porque humana.
Renovo o que disse. para que não pairem dúvidas a respeito de minhas posições, que espero sejam sempre transparentes. Meu espírito estará em uma eterna abertura em busca
da verdade, que é o caminho e a vida parlamentar em qualquer
- mohí.erito de seu evolver históriCo. quer seja, especialm~nte.
na ·posição de membro que fui da Comissão Parlam_entar.
de Inquérito do Orçamento. que tantos males revelou à Nação
sobre a nossa classe política. a qual precisa fazer um esforço
enorme para se redimir perante a opinião do pOvo.
E isso, pelas mãos sadias que sobraram nes!>a refrega,
pois o povO esta'rá, daqui para a frente, de dedo cm riste,
sempre pronto para apontar aqueles que não querem sG.nar
os_ vícios instituciOnais ou comportamentais, quaisquer _que
eles sejam, pois tbdos eles têm um nome só: CORRUPÇAO!
Nenhum interesse político~eleitoreiro, nenhum outro in~
teresse deveria t(!r penetrado os umbrais da Comissão Parlamentar de Inquérito do Orçãrner1t6, a não ser a busca da
verdade sobre a corrupção, na manipulação do- Orçame_ntQ.

310 Terça-feira 25

OL.\RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro_ de 1994

sos a ele. entre os quais, confessadarrie:ilte·:·e-stamos nós. Um
E se não fossem os pulsos fortes do ilustre Presidente Jarbas
crime- de lesa-pátria a mere_cer uma CPI I
Passarinho e de seus companheiros de Mesa na condução
dos trabalhos. aquela Comissão teri:a ·sidO transformada em
Toda nossa política econõmica está sub'missa a esse sistema. Não ternos mais soberania e. breve, não_ teremos mais
um palco eleitoreiro ou campo de batalha, em que a pugna
moeda. Tvdo será feito devagar e sorrateiramente_: o dólar
eleitoral teria juncado seus caminhos de mortos e feridos,
sem que se poupasse sequer a honra dos honrados, em sacriterá o nome de URV. Se fudo der certo, Fernando Henrique
será candidato a Presidente. da _República. Mas o Plano FHC
fício à busca dC candidaturas que todos véem, todos cheiram
e apalpam.
não dará certo, graças a Deus! Só se os banqueiros e os oligoS_oltas ao vento as penas-da calúnia, quem há de buscá-las
pólios, de conluio, manipularem os preços para baixo, para
de volta para abafá-las? Para alcançar seuS fins, todos os meios
depois nos entregarem de_ vez a e_sta loucura a que o povo
foram usados. obedientes alguns às liÇões de Maquiavel e,
assiste calado: o Brasil vir~u _colônía de banqueiros, pagancom requintes de perversidade. foram usadas as lições de
do-lhes 50% de juros ao mês. E dizem que não é isto que
Lenine e do diabólico Béria.
faz ·a inflação. Alegam que é a lei do mercado e o excesso
de dinheiro que anda sobrando nos bolsos dos brasileiros.
Entre'nós,.fizeram praça seus discípuJos, aproveitando-se
Não vai dar certo, Sr. Fernando Henrique, e seu sonho
dos ventos liberais e "liberalóides" na imprensa, na CPI do
será apenas mais utn crime que s.e- cometeu contra a-· povo
Orçamento e na Tribuna do Senado.
Sou político, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com _meus
brasileiro. Um social-democrata.:-cristão irá nos governar, se
pés plantados em cima das coordenadas geo-históric3s em
Deus quiser, e, então, a economia será aperias uma fiai-te,
embora importante, dos problemas do Bi-asil, que está queque vivemos - hoje, aqui. Bras"il -procurando não defxar
·rérido crescer, embora a equipe de Fernando Henrique não
que me contaminem os desvalores que invadem nossa cultura
o permita, porque o que -impOrta é pagar 50% de juros ao
e, que precisam· ser encontrados, repensados c extirpados· já,
mês, quase 2% ao dia, aos 150 homens ·privilegiados, antes,
se não quisermos presenciar, bem breve, uma luta fratricida
111ancha,r a nossa história-.
denominados pelo povo de banqueiros, mas hoje passou simAb,ramos as nossas mentes para repensar o Brasil. Seria
plesmente a chamá-los coni seu nome próprio: agiotãs!
bom que os ilustres Rciatofes, que dirigem a Revisão CoristituClarO que há banqueiros que são homens de bem, que
cional, rasgassem os .. tumores canceçosos--- que _contamin-am
gos~aria_m de_ voltar ªJazer o seu papel.__Mas_ l"!l~i9ria ve-riCeu
nossas instituições, com coragem-de estadistas, pois a Verdade
e as normas econômicas, monetárias e financeiraS fOfam feitas
pela equipe "Iiberalóide" que nos governa, e é com elas que
é que eles são, no momento histórico que estamos vivendo,
:o Br_asjl está sendo governado - e eles, os bons banqueiros,
a .cópia dos .. Pais da Pátria'' da Constituição americana, ou
. de "Séy}s" da Assembléia francesa.
·· naturalmente, nã-o serido santos, vão seguindo a maré.
É preciso que ten~am -a ãlma aberta ·e muita çoragem
O Sr. Epitácio Cafeteira- Senador Pedro Teixeira, con· para conter o_capitalismo selvagem e a sanha dos banqueiros.
ce?e-me V. Ex~ u!li aparte?
·
·
que aí estão às vistas, com seus lobbies, para mutilar aS Cditquistas já feitas Pór nõSsa Constituição e adquirir gulosos priviléO SR. PEDRO TEIXEIRA- OuÇoV. Exi com prazer.
gios, que são a raiz e a causa d_e quase todos os nl.aleS que
O Sr. -Epitácio-Catetefr3-- Sen-ador Pedro Teixeira, há
afetam a nossa economia.
quatro dias fiz um pronunciamento na Casa com as mesmas
Tenham a mesma coragem, secund3da p-elos gritoS de
recriminações
que V. Ex• faz. Hoje, li na revista IstoÉ uma
aflição de João Paulo II, profligando a explora~áo, a violência
. ~ a arrog*ncia a que chegamQs corii' as dive'rS~S formas de notícia sobre essa loucura que o Goyerno está cometendo,
capitalismo selvagem. que aqui tem o nOine de neoliberalismo. -·c:~e desvalorizar o cruzeiro- real de forma mais acelerada. Na
. ":Na r.aiz de nluitos dos sérios problemas sociais hUinanos -realidade, o mercado paralelo do dólar representa lei da
oferta e da procura, ou seja, é normal. Quando o dólar comerque afligem a Europa e o mundo, hoje se-encontram as manicial passa a valer mais do.que o-dólar paralelo é porque está
festações distorcidas do qtpitalismo", affnitóu João Paulo II.
havendo, por parte do GOve-rno, o des.ejo de aumentar o
Com a mesma coragem que ataco aqueles que pá:tenpreço -do dólar comercial, para, assim, facilitar a exportação
deram transformar a Comissão Parlamentar de Inquérito em
de
alimentos e aumentar a nossa reserva cambial, que hoje
um palco, em que foram pedidas cabeças de tantos homens
já alcança a cifra astronómiCa de trinta e dois bilhões_ de dólajustos só por motivos de sua incoritestável liderança política,
res. Dizia hoje a lstoÉ, num ca.nto de página, num comentário,
defendi e defendo aqueles_ em quem não encontrei culpa.
que há empresário brasileiro que está colocando como doação
Cumprimento efusivamerite o Deputado Aldo Rebelo,
maquinário que eStá ifu'potfandó. Com isso, e1e giulha dos
do Partido Comunista do Brasil, Relator da Subcomissão de
dois laçlos: primeiro, el~ nao paga imposto; segundo, ·ele paga
Política Monetária, encarregado de ap~e?entar sugestões à
cbrii o dólar paralelo, que é mais barato do que ó ·oficial.
execução do natimorto }>lano Fernand9_ Henrique _éàrdoso,
Ou seja~-e-staffioS:íaêilitando o contrabáõao·, tornando difícíl
plataforma· política do candidato de Itamar à Presidência da
para o cidadão se alimentar, ·porque estamos aumentando
República; peta su=a ·entrevista de domi'rigo, 16 de janeiro,
o preço dos seus alimentos; mas estamos melhorarido a vida
ao Correio Braziliense.
de m~:~ita génte, mas de muita gente que tem dinheíro. Essa
Abjuro essa política "liberalóide". retóiica e demagógica
é a situação que estamos atravessando. Quem tem dinheiro
vai ter cada vez mais, inclusive vai deixar de produzir para
de Fernando Henrique, que é só feita de promessas sedimenaplicar seus recursos no mercado financeiro_, porque há sempre
tadas em uma mitologia económica de um "capitalismo dito
demm:ráüco·-·,- que tem seus -filOSOfas oficiais encarregados
uma ·retribuiÇão Um póúCo maior do que a desvalorização;
de defender seus ídolos estabelecidos, em que a economia
e, por ~utro lado, para quém deve, há o aumento do débito,
de mercado é o Júpiter do OlimpO ·capit3Iíst3, em torno de
o que vai levar muitas peSsoas à loucura, porque' ninguém
quem giram deuses e ninfas menores, i~ dO a serviço do sistema
pode pagar os· juros que os bancos estão_ cobrando no Brasil
financeiro ínterriaciorial eGos sUbsiStemas dos Países sUbmishoje. Os b3ncos são_, juntamente c.om o- Govemd Federal,
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os grandes bencficiáitÔs--d-cdnflação._-Enquanto i-sso. ficamoS

pensando quando é que -teremos a URV. se vamos tê-la. se
ela será calculada pela média ou pelo pico:: Enquanto o tempo
corre e muita gente aumenta o seu patriritônio, o trabalhador.
aquele que devC, camin~a para a loucura-. para o desespero.

DiZia e-u. naquele Ine_u pronunciam_e_n-to. queotem-os hoje uma
coisá apenas que fãz côm- que possamos dornlír - -nâo CO""tn
tran-qüilidade - com menoçpe-ssimiSmo:- e que vai" haver uma
eleição no dia 3 de oUtubro. Enião há esperança de que as
cOisa"s possam mudar. e de que, mudando, essa forma desumana de tratamento do trabalhador brasileiro mude. Quero
congratular-me com V. Ex~ pelo tema dá !:ieu pronunciamento.
porque. na realidade, é a isso q-ue nós devemos n?S au~r.
para ver se sensibilizamos o Governo, que está pro-telando
sempre a tomada de medid~s para segurar a i_nflaç-ão, que
até hoje -nãÕ~ baíxou um milésimo, pelo contrário, todo mês
aumenta. Será que o Preside~te. Itamar Franco vai C!ltregar
o Governo já-·na maxiíriflação, uma inflação que estará tão
desenfreada que. não se· opoderá re~ornar a um,a, posiçãç:> melhor? Q_uerenios fazer um mercado na América do_ Sul. o
MERCOSUL. maS como poderemos fazê-lo se os países com
os quaiS pretendemos fazer parcerla não têm a inflação ·que
nós temos? Entãó'~n_ão .há sentido.o Acho que seria um _MERCOSUL muitO ecumêriicCi: entre paíSes ·que nãó têm ~irifiaçao
e um país que tem inflação de _mai~ 9~ 30% ao m~s.. Q~.:~·e-ro
dizer a· V. Ex• que- coritinuo ouvindo _co_m muita atenção- o
seu pronunciamento, porque ele é atualíssimo. Este é o grande
problema do Brasil; ou nós o _resolvemos, _ou sucumbiremos
todos.
O SR. PEORO TEÍXEIRA _.;.- N()bre Senador Epitacio
Cafeteirâ;liimerifã.Vetmente, absorvido pelos miSteies da CPI
do Orçamento, não tivC o privilégio de incluii--me e_ntre aqUeles que ouviram o prontinciamentq ·sintetiZ-ado por V. Ex•
nessa sua brilhante· intervenção. Prometo que- realmente vou
buscá-lo nos Anais ~esta Casa.
Coin o que v Ex" falou conco~do em gênero, número
e grau. Apenas sou um pouco céticô--quatldo V. E"'- fala em
esperança. Penso que essa esperapça -é- m3E;_ _ u-m_ balão de
ensaio, porque os planos financejros _e económicos que estão
aí anunciados têm uma visão muitot:urta e não poderão sobreviver. E vão gerar ilusões, talvez manobras e artifícioS, com
um ·outro caráter que não o de soluc~onar efetivamente a
problemática. Mas temos que ficar alértando, _para que pelo
menos possa surgir uma clareira em que as coisas sej_~qt estudadas mais seriamente.
r

Penso- que_ a infl"a.Çâci Vai suôif cOnio tinr foguete, e o
Brasil terá parado no tempo, Ctjm _a reces~âo, a pobreza e
a miSéria de 30-ffiilhões dC-braSil,eirOS. que Dem.cornam--para
noss~ ,e:conotnia, porque estão morrendo de fom'e à espera
de um_Tígre. que acredite que podemos ter nossa moeda forte,
lastreada em nossas riquezas, muito ·maiores 'do que as de
qualquer Tigre ASiático,'inclusive o Japão, que renasceu das
cinzas acreditando na força do seu povo.
· · ·Há de aparecer aquele que tenha lido a principal lição
de Eugênio Gudin, quan-do afirmou;vária-s" vezes. ~que· "havendo fatores da produção ein disp9nibilidadC::, emita-se". -o
que não se pode fazer é emitif mais -do qüe IsSo,_ como há
mais--d~ dois séculos e meio fez: o_ banq~~iro Law. o que
não Sf! deve cmifii'.sãO-pãpéis para a ciranda financeira, para
não p-agar depois~ cOmo está acontecendo com os TDAs. Moe~a podre! Uma vergonha para ·a honra do Brasil!

Terça-feira 25

311

--Por tudo isto tenho que cumprimentar o Deputado Aldo
Rebelo, do PC do B. que defendeu o controle dos preços
e _a ··ja-ula para os remarcadores dos oligopólios".
A solução, numa economia de guerra, é- o -controle de
preços, pois a verdade é que estamos em guerra: os consumidores. a imensa maioria de brasileiros. de um lado, contra.
.o·primeiTaininte, os banQueirOs. e. em seguida, os oligopólios,
que ainda não enxergaram que e!es tamhém sofrem nas mãos
desses agiotas, que, aliás, os estão envolvendo, comprando
suas ações. Em breve, tudo será deles!
Depois de um seriíssimo estudo dos "abusos·· das remarcações (veiific:idos, nervosamente, pelo Ministro Fernando
Henrique Cardoso). seriam esses abusos tip_ifica_dos ou transformados pelos penalistas erri crimes severos de lesa-pátria,
de genocídio, pois esse "liberaloidismo---· já matou mais brasileiros que a guerra da Coréia. As penas nã-o seriam de reclusão,
mas de confisco, de altíssimas multas. de proibição de comerciar, de presidir. de dirigir ou de possuir ações de bancos
ou empresas onde os- crimes fo~a~ perpetrados. IssO. p~ra
penalizar o assalto, já feito no passado e que está sendo feito,
... no presente. no bolso do povo. com a conívência· dos que
estão no poder real, sob o pálio do "liberaloidismo", emptirrando_com a barriga o Presidente Itamar FrancO, que 'gostaria
de baixar os juros- mas o MiniSTro Fernando Henrique Cardoso não deixa.
Na guerra. como na gu_erra,até que os fatos nos mostrem
que nossa cultura mudou.
Cumprimento o Deputado Aldo Rebelo, do PC_ do_B,
·e volto a dizer que. nestes tempos ecumênicos. eu, urit socialdemocrata- cristão, estou serhjJre abérto _pará rever ·minhas
-posições; desde que fatos provadosme mostrem que eu esteja
errado, e estou sempre disposto a desembainhar minha espada
· para· defender o•r injustiçados, onde quer que estejàrh, no
meu Partido ou fora dele.
_ror i~so, digo que está ç!C parabéns o Relatp~_ ~~--~-ubco
'-• missão -de Política Monetária quando afirma, no que toca
à moratória da dívida externa, que a questão das transferências
externas _tem de ser revista.
.É- a posição de Tancredo Neves_, que sustentou vâtias
.. vez.es: "A dívida externa tem·de ser paga~ tudo o qu(! devemos
--deve_ ser pago, mas só o (j_ue deVemos, desd~ que sein o sacri- fício -de um -só dos brasileiros\·'.
·
·
·
Esta é a posição do Deputado Aldo Rebelo. de Tancredo
Neves e também a minha.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira o Sr.
Chagas Rodrigues~ i" Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
-- O SR. PRESIDENTE (Humbe.rto Lucena)- Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, diante de matéria
publicada no Correio Braziliens-e·de hoje, leio, pa_ra conhecimento do Plenário, & seguinte carta:
HBrasHia, 24 de janeiro de 1994.
Senhor Diretor de Reclação, _ -·
Surpreendido com a notícia publicada na edição
de hoje desse conceituado jornal, sob _o título "Senador
nem imagina uma absolvição", onde se lê_que "o_ Presidente do Senado. Humberto Lucena (l'MDB ~ PB),
disse que· nem de longe acredita na possibilidade de
absolviçãO dos parlamentares relacionados na lista de
cassações -da CPI do Orçamento", cumpro o dever de
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desmentir, categoricamente, essa passagem dÕ_rcferid.o
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Acreditamos também. Sr. Presidente, que se_ria natural
que houvesse a fusão da CPI do PT e CUT com ã CP( sc:ihie
o financiamento de todas ~s campánhas políticas.
, Gostari~ de_ s_alientar_que considero um_avarwo _nç~ável.
a apuração feita pela CP! do Orçamento dos esquemas das·
empresas de intermediação. das subvenções sociais e das em·
preiteiras. Houve falhas que _impediram. _n_9 tempo exíguo.
uma _averiguação mais profunda para que se conseguissem·
evidências claras de envolvimento de algumas pessoas. seja
no âm~ito dos represe_ntantes das empresas ou daqueles agen~
tes corr:uptores. seja no âmbito de alguns parlamentares ou
mesmo de pessoas do Executivo:
Essas falhas, eotre-tàrito,_ pOderão ser-COrrigidas por uln
trabalho responsável e isento. capaz de ~nfrentar pressões
de_ toda natureza. Esse trabalho deverá prosseguir tanto pelo
COngresso Nacionaf_. por suas duas Casas. quanto pelo Minis··
tério Público e pela Receita Federal.
. .
.
O fato de a Comissão Parlamentar de Inquérito ter indica·
do nofnes para melhor averiguação não· sigilifiCa -que foram
necessariamente iSentados. O Relator. DePutado· Roberto
Magalhães. _apesar da recomendação de· alguma~ ()a~ SubcQ0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ..__ Concedo
missões. não teve a convicção de culpabili,dade de c~rtos parla~
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
-_ .
n:tent~res. então encaminh_ou os nomes para _Q!lé' a· _Çorrege. O SR. EDUARDO SUPLICY - (PT :._ SP. ~Pronuncia d_9ria _de ambas as Casas pudesse re~lizar melhor- àVeíjgü~ção.
o seguinte discurSo. Sem revisão do orador.) ---..:.Sr. Pre~ide·nte, Há que se garantif n~ssa fase uni nfvel_de ãpuraçãQ tãQ ou
Srs. Senadores,··estarei ausente, amanhã, da reunião de Lide- mais rigorosO da CPI do Orçamento. NãO c~_l~e ju's~ificativa
-. - . _·- . ,
res convocada por V. Ex~. Senador HumbertQLu~na~ -~~esi em sentido contrário.·
· __ O DepUtádÓ: F~r-~a:~·do LYrà di~~-. ~há POUÇOs··cd~~~~Q:.tiç~
dente do Senado, para tratar da questão das_CpmissõeS P3.r!amentares de Inquérito. em--virtude de viagem que realizarei talvez não tiveSse os mesmos instrumentos que a CPI do Or_Ç;i·_
de Manaus a Santarém, acompanhando u Presidente Nacional mento para realizar in~~~tig~ção tão· _completa. P_or que -~I}~Q~
do Partido dos Trabalhad~res em parte da viagem qúe fará cabe essa justificativa? PrimeirO. porque o Sigilo fiscal~ bailc;i7
Luiz Inácio Lula da Silva, pelo rio Amazonas. de Manaus rio dos envolvidos já foi quebr3do; segundo. porque a Cor"re"·
gedoria pOderá solicitar que as equipeS qUe tanto· colaboraram
'a' Belém, no petfodo -de 25 de janeiro a 5 de fevereiro.
com a CPI continuem-a assessOrá-Ia; e. agora. com· m-ais temP9
' ' Go~t~ria de a~iantar 6 'que será _exPOsto peto Í.íd~~ d~ e menor número de envolvidos. poderá se chegar a eVidências•
Bancada do PT na Câmara dos Deputados, Deputado José mais conclusivas;
· •
·
Fortuna ti. Somosfavõi-áveis ~aliás. esta é uma decisão incluHá Parlamentares que foram investigados e responderam
sive do Diretório Nacional do PartidO do~ Trabalhadores. satisfatoriamente, pelo menos até o presente mo""'ertto. aS.
mas respaldada na recomendação da CorD.issãO Parlamentar: dúvidas suscitadas. sendo por isso inocentados. Há outros._
de Inquérito _do Orçamento - a que se- _instàle de pronto entretanto~ sobre os quais restam dúvidas. apesar de até o-:
a Comissão Parlamentar de Inquérito das Empreiteiras. .
momento não terem sido encontradas e\_'idências d_e procedi~
. Consideramos que se trata da continuidade, importante mentos ilícitos.
· · ' ·
e necessária. do trabalho tão Sígriifica~_iVª ~eálíiàdo p-ela ÇPI
--- ·ora, justamente a CPI das Empreiiéiras. Cuj~'hist"af~Ção
do Orçamento. As eVentuais falhas, especialmente no que
diz respeito ao processo de influência das construtor~$. civis ocorrerá nos próximos dias. terá as condições necessá-rias para
pesadas em nosso Pais jul-Ho ao Parlameõio, ju-:tto aQ EXecu- aprOfUndar investigações que de~xaram_ de_ s~r rea~i~das a
tivo, quanto à forma de decidir a destinação do recurso públi- contento.
Há que se esclarecer certos episódios que foram anal.i_co. serão devidamente apuradas por esta nova CPI.
Também somos a- favor da instalação da CPI referente sados com evidente má-fé por parte de alguns. Etn.pfirijéiro.;
à questão do·PT e da CUT, bem como da CPI sobre o relacio- lugar. não houve qualquer acordo entre o Partido dos Trabalhadores -·e muito menos entre este Senador_'--~ quem
namento dos partidos políticos com as-entidades sindicais tanto patronais. quanto de trabalhadores --e com- as-empresas quer que seja. para que não fosse quebrado o sigilo das contas.
privadas e sobre o processo_· de financiamento de todos os da Deputada Roseana Sarney._f!m troca de não se permitir
a CP! da CUT e do PT ou qualquer outra coisa.
partidos políticos nas eleições de 1988, 1989, 1990 e 199J.
A versão propalada e reiterad:i pelo Deputado Luiz Sala--Se. porventura, tivermos que dar prioridade a uma determinada CPI em relação âs demais. acre_ditámos que a CPI · mão. do PDT do Rio de Janeiro. refere-se ;1 uma "Crsão.
contada com má-fé, de fatos que não foram inteiramente reve~~
das Empreiteiras deva ser primeiramente instalada.
Sr. Presidente, queremt>s dizer, corti9 Líder e R~-pre lados. É preciso salientar aqui" que os Deputados Luiz Salosentante do PT no Senado Federal, que não temos qualquer mão, Pedro Pavão e Moroni Torgan haviam ido ao Nc:>rdçs~e
óbice quanto à· instalação, de pronto, da CPI do PT e da em missão de diligência, designados pelo Presidente da CPI.
Senador Jarbas Passar_i_nho. L4 estando. resolveram. em espeCUT~ No entanto. avaliamos que deveria_ ser também instalada a CPI sobre o- financiã.mento das cã.mpailhas de todos cial o __ Oeputado Luiz Salomão, ir até Timon. onde- cririVeros partidos políticos, bem ·como o seu relacionamento com· saram com o P~;efeiro daquela localidade a respeito de obras
da Ponte da Amizade. entre o_ Estado do. Piauí e o Estàdo
as entidades citadas.
noticiário.
o que afirmei foi que, tãõ togo reCebesse óf(dal.mente o relatório,levaria ao conhecimento do Plenário
e reuniria a Comissão Diretora pãr~{-eXaminarmos_oS
aspectos pertinentes ao Senado e que o encáminharia
à Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadania, Para
as providências cabíveis quanto aos Se~~dores, poÍ''!'entura, incriminados._
Enfatizei, ademais. o amplo direito de defesa assegurado .aos acusados._ ___
_
E, por fim, anunciei que ia providénciar 3 eleição
do Corregedor do Senado, criado no ano passado, através de projeto de resolução de minha autoria e. bem
assim, que não haveria corpo:rat~viSmo no julgamento.
Antecipo meus agradecimentos pela publicação dointeiro teO( desta carta.
Cordialmente,
Senador Humberto Lucena
Presidente do Senado Federal"-
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do Maranhão. Ch't.:..gil.hdo aqui, o Depurado. Luiz Salomão _não deixa:s:sem que fo~sem para o arquivo as propostas apresentadas pel~s Par!amentares_ em 1993 e que deveriam viger
avaliou que ü.!riri l1aVklo ·certaS Irregularidades na obra, pois
um volume síghlfícatiVú de recursos havia sido liberado, e
e~ 1994~ _Foi uma q_!l~estão_ de foro íntimo .. Eu até aprecio·
praticamente apenas a infra-estrutUra da obra fora iniciada
os Colegas_que têm COitdiçõcs de assistir, de_ participar. Não
e estava longe de ~tar .sendo completada. Pelo que se podia
aprecio- muito aqueles que ficam escondidos ali para fazer
uma pergunta de algibeira, para tentar aparecer, como Kojak.
ver nas fotos pcn·ete apresentadas. o que havia sido realizado
não condizia tofn ds'" te'cursos liberados~ A obra era realizada
como Sherlock Holmes. e.~com isso. ganhar pontos na imprensa. Então, por isso. não me envolvi. Do Maranhão, vários
com recursos dO Governo Federal, libcrados para o Governo
Estadual e PrêfeitUra:s. O Prefeito de Timon havia relatado
nomes forarri citados. Houve algumas propostas de cassação,
mas. em nc:nhu_m m_omento,_ participei s-equer das reuniões
procedimentos avaliadús como "itregularcs, que eram da responsabilidade da Prefeitura antcrfor'e também do Governador
públicas, o que seria: normal. Muita gente ia_ par(t essas reuniõ~s, mas cu não fui n-em -às-reuniões públicas. At-é apfeciei
anterior.
Segundo a'Subcoinissão de Emendas, diversos P.arlamenmUito quando o Presidente da Casa indic<?u meu nome pata
, tares haviam fl!ilo 'indicações ·de eine-ndas para aquela obra.
Observador do Brasil junto à Missão da ONU. Fui muito
menos pela viagem_ c muito .mais para ficar ,longe çle tudo
Na tarde em que 'discutimos o -assunto, diversos Parlamentares, não-membros da. Subc.umissão· de Emendas_, estiveram
o que se p<.~ssava aqui. De forma que também não estou entenpresentes para pression·ar, mas houve por bem o DeputadO
dendo o fato de. V. Ex·· citar o meu nome. Não fui á-Comissã'o.
Slg~aringá Selx'aS !:;olibtar a todos que deixassem a sala.
não reclamei se houve ou se não houve acordo, não tratei
Quando o Dépü"tado' LU.íz Salomão ãjmisentou· a proposição
desse assunto; portant(), gostar!a que ele fosse encerrado-sem
que meu nome fosse menc_ioqa,do. Ollero _dizer que V. -EX'\
para que a Sub'éomlssãô de Emendas apresentasse à CPI requerimento conjun-t-i;) de quebra do'sígilo bancário e' fiScal
no afã de justificar o seu Partido, chama à_colação o meu
da.Deputadn Rose a na Sarney, houve Parlamentare~-que estranome, quando não tenho nada com isso. ·Na realidade, se
nharam o f<tto: Pór qtld rtão estaría S.'EX" soli-citando-a (Juebra
o PT de_ ve e~pl_~c~~õe~? ~ão' as deve. ao Çafeteira; pqrque
d6 sigilo bancádd qé todOs os Pa'rlé.imerttares_que haViani apre~
Q Cafeteira nao retVmdrcou, .l!~q re.iyi!l~!ca, n~m~reiyjndkará
sentado emendas'pa'ra h denominada Ponte da Amizadeo?·Por
que qualquer parlamentar Seja .colocado n~ ,relaç~o do~ crassaque não fe"z tjualcjuer referência ao ex-Governador, hoje Senados ou dos que d_cvem ter sigJlo bancário_ quebrado. Na realida~
dor, Epitacio Cafeteira? Talvez S. Ex• Possa até prestar esclade, todos sabemos que o sigilo hancário não quer--díier nada.
rcdm_en,os; já ·qae conhece mais 6 epiSódio do que eu próprio. · Num País onde todo mundo tenta segurar a sua propriedade
A épcrca: â tria'ior'rfade'dos Parlatnl.!ntarcs. salvo o Depu~,, ,C!)Jllprando ati vos financeiros ffiaís sólidos dO que o cruzeiro
tadO_ Lu ii Sàloin'ã'Ci, irídagou a ràzã'o pela qual o t"equerimento .real,,s? qu~m .~ão sabe coffio', defender. ç se~,~ .P?~r.il)lôi,_lio é
dé 'qui:-bra de ~·igiJO ilãO se. reieriâ _a ,to<Ja$ as pessoas que
9uc.?etxa dmhc.Iro em COnt3 _corrC!llC.· )'odo .mund_o,tel,ll dólar.
e\;-entualm-iúttc tivessem r'ei:ip()nsahilidadc sObre •o fato,' mas
~qdos sabem di~so. Então, pcrguntç: Com_o é que·vâo·exàminar o patrimômo de alguém çom a quebra do Sigilo bancário
tipenas ãqtrela Pitrlarnenrar. Já haviam todos se pronunciado
contrariamente à '4l1eh1'a do sfgilo banCário, porquê pareceu
de cruzeiro real? Então, eu gostàiiil cte. neste "apartê-,' déixar
u'ma atitude silnr:'lesmen'tt.: contr'áriá a 'uni patlamentar e a
hem claro isso:'~ão procureLSe'quef acompanhar o andamento
um partido, quando eu disse _aq Deputado Luiz Salomão:
da CP I. Acho que o Brasil ficou muito feliz'coin a CPI. Não
"SFV. -Ex• tivc'r, -üé fato, elementos que justifiquem·ã quebra
fosse o açódamcnto de apresentar um produto acabado. talvez
JO -srgl_lp hancácro· e· fb..Cal da ...Qeputáda- Rosêana· Sarney e
a Bmsíl_ -fic~assc mais ,satisfeito, porque. então, não haveria
a su~ convocaçii.o·perante á CPI. dewria reuni--los aoS ·que' ·a.-néc~·ss,dà.de de haver a contirtt.iidadc da inVestigação-. A
aqui' foram apr~scnraUbS t1eSta ta'rde":Eu hic' disf)Us'ii1Clusive
CPI tmha que dar um produto ·acabado, recomendando a
a'v'eTificaf. 'corrl élé. Se hav_eriã màis 'elementos.
caS'sã.Ção de algühs, inocentandO outros. NãO existe méio terO Deputado Luiz Salomão, então, resol_veu•Í'-etirar-se da
'rrt~-~.Quem julga nãO encoritrâ meio termo. V. ExM. mencioCórlrís~ã(') de Sub~mendàs c mtO -ãprcsentar o r~querimcrlto · : nando meu nome e me levaOdo 'a fazer este •breve - ou
na C'J?'I. Sú alguns dias depois. füi divulgado o relatório sobre
dcinorado, pois' para V. Ex" está se'ndo'demorado ...!..'aparte,
a Construtora Norherto Oddn:cchL Não.se._tinha_notícia, ainimpele-me a fazer uma critica. à'CPf. que 'eu não·queria fázer.
da, das. referências ali feita~. O Deputado Luiz Salomão não
SeJ_que a exigéllcia de um resultado imediato dependeu mais
levoU, para aquela reUnião, a análise das emendas que-a Depuda 1mprensa do que dos seus membro~. e esse resultado ime~
tmfa Rübaana Sarne)~ tinl·HUlpresentut:lo.
' ,_ ._- c_.
__ ?~alto foi
ruim··p·ara uns e bom para outros. Isso é o que
~ G)uero- aqui,rcitcra_r que· cOriStitui.·l!tit!J!Je,Qc, má~fé 1 j:,or. -. v~~os consta!~,f nas várias investigaç'õcs que virão por <ií.
p::ute de 'qualquer ·parlamentar;,jornalist<.l o~ decq_uem ,quer · ·Agora. uma co_rsa é certa. nobre -5ehador Eduardo Suplicy.
qtic ~:cjct, 'dizer que. ho.u.ve qualquer pr.o.cedimento de barganha - ·essa CPI trouxt! prejuízos ri1óito ·sérios pãra à inStitüi'ção e
pdr,.párte· do Partido dos Trabalhadores.
, ,,,,
para alguns político~. 4ue. mesmO nãõ tendo sido condenados
O Sr. Epitácio Cafeteira~-v. E.x·mê permite·UJ~ aparte?·' pela CPL tivc~d,iri o seu nome -Vei<;ulado na impren-sa. Muita
•', "'DUARDO SUPLIC\'
C
.
gcnh~ tomou conht:cimento d<:c' qui! o parlamentar fulano de
O .S,"'c
1wnra, nobre
om .multa
· um depçim.ento;mas n<lo- ãCompanhou. nó dia seo-uinte,
.
..
ta 1tez
Senador
Epitácio'
Caf.eteiia.
'
·_·
·
:
~
.. .-·,'··-.
se e 1e se saiu· hein ou ma i. tendo ficado aquela dúvida.
Não
.Q,&r_. Epitác-io Cafeteira c Nobre Senador Eduardo Supode haver ess:.i dúvida ':>Obre o carátcr de um homem púhlico.
plicy,·uindt;t r o ano d_e.1993. V. Ex·' e_stava na:iribUn-a tratando
O homem púhli'co tem de ser como um cristal. não pode
de qmlass.unto que. absoluta!"fle.@te~ _não diii~t 'r~Sp'e~ro 'a· rpim,
:tt:-r ~rranhões,'por4ue perderá muito o seu vaio r. Nesse ponto.
rnas,1 .CJ!'o ~.:~ma das assertivas qqe_fez, di~Se o meu.nOJlle,. Hoje.
mult05 parlamentarc~ sofrer'.im essa crueldade. Talvez tenha
V. E;s·t.r,epete o ato: cita o meu nome em um.as.sunto dessa
sido por isso que mio fui à CPI. por4ue nte preocupa ter
espé_cic/.Tivc o cuidado de não i_r à CPI depois de sua instalaalgum envolvimento em qualquer·coisa que. de certa forma.
Çã0t .;;.. única vez em que fui à CPJ foi para solicitar que
injustamente póssa ferir a dignidade c.k quem quer que seja.
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Não há aqui Üma _conden~Çao aos que participaram, porque
q fiZeram em -aecorrencia da defesa da própria instituição.
E verdade que muitos se notabilizaram pela pergunta de algielfa, pãra destruir o parlanlentar e fazer com que o inquiridor
se postasse como um grande homem público, um grande investigador. feito _este aparte, ape-nas para registrar, pediria a
V. Ex~, à - eu, que sou um assfduo freqüentador do plenário
- que náo se louvasse da minha presença aqui Para· sempre
citar meu nome ·em seus pronunciamentOs. Y~. Ex•,- qu~ era
aquele que fazia aprimeira pergunta para os depoentes. nunca
me viu assistindo àquelas oitivas - como chamava o nobre
Senado"r Jarbas Passarinho ....::... nem às reuniões púhlicas.
O SR. EDUARi>OSUPLJCY- V. Ex",Jienador É;pítacio
Cafeteira. sabe que, com muito respeito, -procurei até pedir
que·v. Ex" estivesse ouvindo a minha explanação, exatamente
para esclarecer que, naquela tarde em que o Deputado Luiz
Salomão solicitou a quebra do sigilo b_anc_ário ap~nas da Deputada Roseana Sarne)'. p-areceu aos menlbros daquela Subcomissão de Emendas algo sin:tplesmentc discrirriinatório. sobre
um projeto que v·: EX~ conhece melhor do que eu.
Por essa razão, mencionei que seria importante que V.
Ex'! ouvisSe. porque, segundo o que foi explicado. o projeto
da denominada Ponte da Amizatle. entre o Maranhão e o
Piauí. fóí iilÍdadô dUrânú: o tempo
V. Ex' era Governador do Estado do Maranhão. Apenas por-esta razão-é que; ..

em que

O Sr. Epitácio Cafeteira - Se o assunto fOi sobre esse
projeto ~pensei que V. Ex" estava falando sobre quebra
de sigilo bancário -;gostaria de_deixar_claro uma coisa.
se V. Ex~ me permite: a Ponte da Amizade foi um convênio
entre o Governo Federal e a Prefeitura Municipar de Timon.
Quem ·contratou e fez a concOrrência foi eSsa Prefeitura. O
Estado foi chamado para o evento apenas Como um pártici~
pante, cuja função era receber o dinheiro do Governo Federal
e, após acompanhar a medição da parte da obra feita, repa~sar
o-dinheiro para a Prefeitura pagar os serviços. Ou seja, O
Estado do Maranhão prestou conta de .todo_ o_ dinheiro que
foi daqui para lá. Realmente, houve o repasse par3 ~ Prefeitura
de Timori e - diria a V. Ex"- mandou-se~ até mais dinhei"ro
do que se recebeu. Então, na realidade, o que hquVe·__foi
urna manifeSfãç-ão política do nobre Se:;: na dor José Saroey.
que, fazendo um pronuncia:rne-nto, às vêsperas da eleição municipal de Timon, talvCz bUscâ.ildo Vencer._ com o seú caiididato, a eleição, disse que a Ponte da A111izade não ha,via
sido feita porque o-Governador do Maranhão não havia repassado o dinheiro para a empreiteira. Ora, se o· Estado doMaranhão não havia contratado, ele não podia repassar dinheiro
para empreiteira. Naquela hora, ele disse: "Mandamos três
vezes o dinheiro". Não é verdade! Mandaram duaS veZes,
e. nessas duas _vezes, todo o dinheiro que' foi manda-dÓ. foi
pago. Se V Ex~ me perguntar por que a ponie não foi cç:u;cluída, respondo: E fácil! Quando foi feito o acordo entre a Prefeitura e o Governo Federal, chegou-se a urn·preço estabelecido
de quanto deveria ser a ponte. Foram, então", providenciados
os papéis. Esse dinheiro levou quase noventa- dias para chegar
ao Maranhão isso com a inflação daquela época. que
sabemos _de que tamanho era. Então, o dinheiro não deu.
Quanto falta? Tornaram a fazer o cálculo, e, novamente,
o dinheiro demorou dois a três meses para chegar lá. A inflação
corroía o dinheiro. Mas todo o dinheiro' "cJúc foi recebido
está contabilizado no Estado do Maranhão. porque havia um
órgão somente para isso. Passei o_ meu governo para os meus
adversários. que têm toda a contabilidade. e eles fiscalizara~
1

L

1

- documento por documento. O que eu quero que se entenda,
é que a fita do pronunciamento do Dr. Sarney, neste caso.'
foi aceita pelo Deputado Luiz Salomão como verdade. Tudo
mais era rnentira".-mas a frase devia ser verdadeira. Afirmaram
que o Governo do Estado do Maranhão, ou o GovemadOf.
ficou com o dinheiro. quando não era verdade: apenas o Governo do Estado repassava o dinheiro que recebia. O Presidente desta 3CSsão é o Senador Chagas Rodrigues. que sabe
que a coisà Se houve desta maneira. Tanto o povo sabia que
a verdade é esta. que estou dizendo a V. Ex• que o Dr.
Sarney perdeu a eleição, porque o próprio candidato a prefeito, c:;:m pronunciamento feito logo após o Dr. Sarney. dizia
que o dinheiro foi todo repassado. apenas demorou a chegar.
Isso é uma verdade; o dinheiro de;: morou a chegar. e;:. demorando a chegar. a inflação comeu parte dele. Mas tenho absoluta tranqüilidade, porque não fiz concorrências, não contratei. não fiz projetas. O que foi dado ao Governo do Estado
do Maranhão para fazer, de o fez com correção, porque não
podia o Governo do Estado repassar dinheiro para nenhuma
empreiteira.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Prezado Senador Epíta·
cio Cafeteira, eu não qúls criar qúaisq·u-er COnstrangimentos
a V. Ex". mas o esclarecimento que acaba ~e _p_res~ar foi.
pelo menos para mim, muito significiitívO. Sólicitei-a·suã. atenção pàra que" eu ·possa Conhecer melhor sohre fatos do Maranhão, e, para isso, nada melbo.r do que o esclarecimento de
V. Ex·.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex·· um aparre.
Suplic;y?
.
--" -o SR. EDUARDO SUPLICY __;_ Pois não. Senador Jutahy
Magalhães, com muita honra.
Sr. Jut~hy Magalbães - SenadOr Eduardo Suplicy,
ouvt o pronunctamento de V . .Ex". como os apartes do Senador
Epitacio Cafeteira. Penso que nenhum de nós da Comissão ·
de Inquérito sobre o Orçainento tem satisfação de ter participado de~s_es atos de investigaçã9. Ninguém está contente
corrt Isso. Creio qu·e todos nós-proturãmos cumprir, da melhor
-·maneira possível. uma missão que os nossos partidos nos outorgaiatri.- Uma frase constante num hospício na Espanha,
divuJ_gada_ pel<;> _Deputado Roberto Rollemberg, marca bem
o que foi a CPI: "TodoS que-estão São; nem todos que são
estão•·. ACredito que essa frase sintetiza a nossa realidade.
Não podemos imaginar que fornos ao âmago da questão. O
Senador Epitacio Cafeteira falou do açodamento para a conclusão. Penso que também nós. em noventa dias. jamais pode~
riamos chegar ao final. E a -p-rova foram essas indicações encaminhadas para as mesas da Câmara e do Senado para continuarem as investigações. Como o Senador Epitacio Cafeteira,
taJ?bém tive muita preocupaç-ão. Fiquei enojado - e cito
aqui essa expressão_ que· é forte. mas é verdadeira "'- com
certas man"ifestações de rapidez em divulgar informações que
não estavam comprovadas. Não posso compreender como a
Subcomissão de Bancos, onde o sigilo é obrigatório, dá duas
entrevistas coletivas por dia. O coordenador da Subcomissão
marcava duas entrevistas por dia para divulgar _informações.
Ora. se;: o jornalista quer informação, rem-se que lhe dar a
informação rapidamente sem qualquer compromisso com a
apuração dos fatos. Muita gente, realmente, ficou salpicada
a. Algumas vezes não fui dos _maiores freqüentadores
da Subcomissão, porque eu tinha outras obrigações- estive
lá e pedia cuidado com aquelas informações. O sigilo bancário
não é quebrado, mas nos é transferido. Não podemos sair
S~nado_r _Eduardo

. . ,_'o
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daqui divulgando números a respeito daquilo que estamos
apurando. Quando eu chegava no corr~dor. os jornalistas
já vinham me perguntar se aqueles números estavam corretos.
Pcn~o que cometemos erros, mas o trahalho do Relator. como
o do Presidente da Comissão e do Vice-Presidente merece
(~ n:speito de todos nós que participamos daqueiCs trahalhos.
E lógico que -eu - c á prova disso é que votei pelo destaque
qw.• foi apresentado- acho que alguns nomes foram injustamente retirados daquela relação:- Não sei se houve acordo;
não participei de ãcõfdo nenhum de última hora para tirar
ou colocar nome!>. A única vez em que me rriáliTfestei súhre
nomes foi por considerar que estavam praticando um ato de
arhítrio a respeito de um Deputado da Bahia. Tanto isso
era verdade que a própria Suhcomissão. por unanimidade.
acatou essa interpretação. Ainda temos muito a fazer. Teremos a CPI de Cmpreiteiras; vamos ver se dá certo. Bilhões
de dólares são fraudados por sonegadores. A CPI da- Evasão
Fiscal não vai adiante e não tem repercussão alguma. Penso
que o termo .. empreite"iras .. foi mal escolhido e_ deveria ser
mais amplo. tendo em vista o fato determinado, Temos que
investigar o INCRA. a Caixa Econômica Fe_deral. os emprés~
ti mos subsidiados do Banco do Brasil. do FINO R e do Banco
do Nordeste: temos que inveStigar os Correios e Telégrafos.
a CONAB e tanta coisa que está aí. Hoje mesmó estou apresentando dois requerimentos de inforinação, sendo um a respeito daquele transporte de gás: são bilhões e bilhões de dóla~
rcs fraudados no BrasiL Todos nós sabemos. assim como os
próprios órgãos oficiais. do problema no transporte de arroz
de Goiás para o Nordeste. para a campanha da fome. E não
é o Betinho o culpado disso, mas quem está fazendo as licitações na CONAB; no entanto" não sabemos o que está,aconte·
cendo. Esses fatos ainda têm de_ser apurados. Não podemos
condenar a. h ou c. O trabalho foi sé_rio. Eu diria até que
muitas injustiçãs fOr3rT{ cometidas. rrias poucas no âmbito
da Comissão quanto à retirada de nomes.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Concordo c.om as ponderações de V. Ex•. Senador J utahy Magalhães. Ac!'edit9 que
algumas· injustiças forãm feitas. até porque' não é tã:O fácil
obter as evidências relativas a fatos tão graves quanto os que
foram apurados pela CP I, no exíguo _te'!lpo que tiv_emos. Mas
essas falhas ~ acredito poderão_ ser corrigidãs. dà{ a
importância da CPI das Emprciteiras.
Tenho certeza de que a-postura que desenvolveremos.
daqui para frente, denotará com -clareza que não houve qualquer procedimento de acordo, tal como o que. por má-fé.
foi ·expresso· por pai'tc de alguns. Querá tambérrl n1ãnifestar
que, com a conclusão dos trabalhos da CPI. avalio que há
um ~entimento do dever cumprido por parte de todos os mem~
hros_ daquela Comíssa-o. _
--_ -~~_ ~--- __
Sr .. PreSidentc. há necessidade de, com brevidade, tratar
de outro assunto. Recebi, hoje, Ofício- de mais de cem emprega~qs da Petrofértil, fazendo um aPeiO à Presidência da República. ao Ministério das Minas e Energia e à Presidência da
Petrobrâs no sentido de cons-iderai "a possihiiÍdade de se assegurar o .emprego dos trabalhadores daquela empresa. uma
vez que o seu Conselho Administrativo está resolvendo afastar
mais de cento e trinta empregados. pretendendo deixar apenas
doze. Tendo em vista ser a Petrofértil parte do grupo Petrobrá~. considerando o inquestionável vínculo entre os empregados das duas empresas, embora de natureza subsidiária- ao
vínculo principal, o apelo é no- sentido de que possam esses
empregados ser absorvidos pelo sistema Petrobrás após se
conürmar a decisão do Conselho de Administração. ESses
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empregado::; têm feito gestõçs junto ao Mini~tério do Trabalho, por meio da sua delegacia no Rio de Janeiro. que promoveu duas mesas redondas entre os trahalhadorcs da Petrofértil
e as direções desta e da Petrohrás: na primeira. sem a participação -da Petrohrás. o Vice-Presidentc da Pctrofértil manifestou·se favorável ao aproveitamento dos ~mpregados na Ferrobrás, carente de mão-de~obra especializada: na segunda mesa
redonda, realizada no dia 19 de janeiro de 1994. o representante da Petrobrás informou que esta n~o_tínha_ qualquer intenção de extirigui"r -a Petrofértil. tampouco de despedir os seus
empregados. que poderiam ser aproveitados na futura enlpre·
sa de gás do sistema Petrohrás sucessora da Petrofértil. No
~ntanto, para a surpresa dos empregados da PetrofÇrtil, no
dia 19 de janeiro de 1994. o seu Conselho de Administração
decidiu aprovar a demissão. até 3l.dc jandro dt: i994._do
q.uad~o de Pessoal daPetro_f~_rtil. atualmente com 136 empregados, permitindo a manutenção de apenas doze ute o encerra·
mento das atividadcs de fertilizantes.
Portanto. diante da dramática situação em que se encontram, os empregados da Petr_ofértil apelam para o Presidente,
para o Ministro das Minas e_ Energia e à Presidência di Pt::trohrás no sentido de considerar o pleito de _tais __trabalhadores.
Sr. Presidente, solicito seja inserida em meu proOuncia·
menro a íntegra do oficio,_ cuja cópia encaminho ~o _Mintstro
de Minas e Energia e_ ao Presidente Itamar FraflCO.
Apenas isso. Sr. Presidente. Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1('
Vice-Presidente.
O SR. JONAS PINHEIRO -Sr. Presidente, peço a pálavra como Líder..
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Y. E~' tem
a palavra na forma regimentaL
O SR . .JONAS PINHEIRO (PTB-AP. Como Líder. Sem
revisão do -orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. peço
a palavra apenas para informar à Casa que, no dia de ontem,
des!~quei·mc até a _cidade de Belo Horizonte, em compafihia
do nobre Senador José_ Eduardo __ de _Andrade Viei"ra e'-do
Deputado Rodrigues Palma, para pari:-icipat da Coiwen-ção
do Partido Trabalhista Brasileiro naquela CapitaL
O meu contentamento foi tamanho que me ~enti "instado
a comunicar à Casa o espetáculo de civismo que vimos ontem
em Belo Horizonte. Na verdade, filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro todo o Governo do Estado de Minas -Gerais:
o Governador. o vice·GOverriador, nov_e deputados federais,
14 deputados estaduais, prefeitos, vereadores,_secretários de
gC?verpo, presidentes de_ empresas de economia mista.
O PTB é o mais antigo partido dos existentes, o de
maior carga de tradição, o que tem a mais bela página de
vida política na história do nosso País. Confesso que fiquei
profundamente emocionado e satisfeito ao ver aquele espetácuJo de civismo, de trabalhismo. Hoje, o partido de maior
expressão política no Estado de Minas Gerais é realmente
oPTB.
Portanto, quero congratular-me com os _companheiro-s
do Partido Tfa~alhista Brasileiro que fizeram aquela festa
tão f:!ónita, qu:e conseguiram tantas filiações, tantas valorosas
adesões, _dos ni.ais qualifícados, os_mais responsáveis home-ns.
os condutores da vida polítiCa e administr~tiva do Es_tado
de Minas Gerais".
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Daqui estendo aos companheiros, especialmente ao exDeputado Milton Reis. Presidente do Partido Tr_ahalhista em
Minas Gerais. as minhas congratulações_ e felicitações pelo
grande incremento que deu ao PTB e pelo espetáculo de
civismo e de política que vimos ontem cm Minas Gerais.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

O Sr. Jonas Pinheiro --V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES - Pois não. ouço V. Ex"
com muita alegria, Senador Jonas Pinheiro.

. O-Sr. Jonas Pi~heir~- -·Nobre Senador, eu começaria
por repetir um juízo emitido pelo Senador Jarbas Passarinho
na Presidência da CPI do Orçamento: "'há convites que honO Sr. Elcio Alvares- Sr. Presidente, peço a palavra.
ram o convisJado e há convite~__ que honram a quem formula
O SR. PRESIDENTE (Chagas R·octríg'ues)·:._. Concedo
I) convite". E poreste_ângulo_que vejo V. Ex~ sendo conduzido
a palavra ao nohre Senador Elcio Alvares.
a chefiar q__ importante Ministério da Indústria. Comércio e
Turismo. Esta Casa se sente honrada por mais esta escolha
. O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pronuncia o seguinte
presidencial para composição de sua equipe de Governo. pord1scu~so.) -Sr. Presidente, eminentes Colegas com alguma
que vem Sua Excelência o Presidente Itamar Franco buscar
emo9ao venho ~ esta trihuna. hoje. para comunicáf que, a
mais um. entre os outros que já recrutou para o serviço públipartir de amanha. atendendo ao convite do Presidente Itamar
co, ·para o serviço da Pátria. aqui no Senado. Na verdade,
Franco. assumo o Ministério cta Incfú$irfa-. do Comércio e
tenho dito que esta Casa é um celeiro de homens experimendo Turismo.
tados. de .ex-Ministros, de: ex-Governadores, até d_e ex-PresiO Presidente. ao me convidar. fez questão de frisar que
dentes da República, de políticos tarimbados. homens que
era um gesto pc&soaL Mas. nem por isso deixo. neste momen:ncaneceram na vida pública. homens que já se afizeram ao
to, de me declarar um Ministro inteiramente ligado ao Partido
arduo trabalho da Administração Pública e às dificuldades
da Frente Liberal e. muito mais ainda, um Ministfõ ligado
a todos os Senadores que compõem este Plenário.
_ imensas. aos problemas complexos da atividade política. V.
Ex" é um desses mais valorosos exemplos que esta Casa tem.
A vida pública oferece vários momentOs: monlentos de
O Estado do ~-spírito Santo, que já o teve c.oni.o Deputado
emoção, de dúvida. de angústia. Neste- instante, fazendo esta
Federal, que Ja o teve como Governador, que hoje o tem
comunicação;- desejaria expor urnà relembrança, não s6 em
como Senador e que o terá, a partir de amanhã, como Ministro
homenagem aos idos de trés anos-aqui re-gistrados, IJ1aS tamda Repúhlica, naturalmente que está extremamente orgulhobém a esta convivência admirável que me valeu a certeza
so, com? estamos todos nós, que temos o verdadeiro privilégio
de que o Senado da República é constituído de amigos exemde conv1ver com V. Ex·'. Esse homem sábio, ponderado, equilipla~es. Não me afasto. Se dissesse-q-ue vou ·sair. para me
brado, esse poço de horn-senso, esse manancial de prudência.
afastar, eu não estaria sendo sincero e correto comigo mesmo.
de experiências. tem sido para nós. aqui' no Senado. uma
Vou manter, permanentet:nente. enquanto no exercício da
luz, um guia, um orientador. que, nos momentos mais difíceis
funç~o ministerial. este mesmo diálogo de convivência, que
rado na superação de tão graves momentos que já vivemos~
constdero fundamental. Tamhém sou homem realista. de pés
De modo que V. Ex" leva, para conduzir o Ministério. toda
no chão; não vou_anunciar aqui, desta tribuna, que vou realizar
essa experiência e, coin ceiteza, não só o apoio de seus 80
um projeto. vou modificar tantas coisas, porqu-e-tenho ã noção
Pares, não só o apoio desses 80 Senadores que o homenaexata do tempo e da realidade do momento que estamos vig~iam, __a __ca_9a dia_._a_,çada hora~ pelo que V. Ex.fi-representa,
-- ~- vendo.
m~s levará, com certeza, o apoíO integral e írrestrito da unaniQuero reiterar. de público, ao Presidente Itamar Franco,
midade desta Casa pelo conhecimento que temos de V. Ex'.
a minha solidariedade que, desde os momentos da Comissão
A_crescento, nobre _Senador,_ que V. Ex~ .agora se faz mais
Especial que processou o impeachment do Presidente Fernanpróxi~o do Presidente Itamar Franco, e homem competente
do Collor, ficou manifesta pelo meu gesto-de profunda isenque e, certamente, haverá de contribuir e de aconselhar o
ção.
Presidente a buscar. nesta Cãs-a. -o relacionamento. a confabu. Através dos tempos_. convi.vi çoffi o Presidente da-R.epú~
Iação, a discussão dos problemas, para que, mais- próximo
bhca, e de Sua Excelencia somente recebi exemplos de probideste Senado, possa ter o apoio de que necessita p_~ra viabilizar
dade e preocupação com os problemas do País. Estava criado.
cada vez mais o seu projeto de Governo. AproVeito támbéin
por certo, um Vínculo de respeito de minha parte, pela atuação
p~r~ a~~mar q~e ~ão é de bom:-~nso, ne~ta hora, extinguir-se
do Presidente Itamar Franco. Lógico, quando recebi o convite,
n:ttmstenos. D1go tsso em _razão das notícias que estão tra-duque considero uma homenagem ao meu Estado, não poderia
relutar em atendê-lo. Mesmo porqoe;nos-insrantes c11Je·arúe--- zidas pelõs- jorna-Is àe -ná murto -terripo:- PeriSà o- Pi-esldefltC
em extinguir o Ministério da Ação Social, bem como o dã.
cederam o convite presidencial, conversei longamente com
Integração Regional. Não é mais hora disso. Estamos camio adm_irável Líder Pedro Simon, dizendo da_ visão que tinha
nhando para o final do Governo. Não dá,_ s~_quer, para desd~s COISas, sobrelevand~o sempre a p~sição do Senado da Repúmontar os ministérios. É muitq__ mais prudente que Sua Exceblica. Após, conversei com o M1mstro Fernando Henrique
lência o Presidente _da RepúbJica deixe esta tarefa para o
Card?s~·- que mostrava ~uita preocupaÇâcYCóin a si~Ua~ão
seu sucessor, que _já entrará. embutido_ em s_eu plano, com
econom1ca do País e enfatizava, com ínsistência, a irrtpo-rtâilcia
o planejamento de extinção de um Ministério_ e criação de
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo dentro
outro. Espero que V. Ex~. a par da grande contribuição ao
do plano de estabilização que S. Ex• vem sugerindo ao País,
trabalh_o já fe~to_pelo Ministro~ Senador José Eduardo, em
P_Or meio da participação decisiva e valiosa do Congresso Naseqüência. de forma adequada e correta, às políticas já traçaCional.
das, leve aquela Pasta ao sucesso que todos desejamos. Assim
. Portanto, Sr. Presidente, este discurso não é uma despe:
sendo, sabemos que teremos êxito na missão que V. E'x~~eXef
dtda nem uma fala de quem vai ausentar-se, mas éca comunicerá junto ao Presidente da República, que é também a missão
cação que devo, por dever de amizade aos meus companheiros
política e de fortalecimento das_ relações_ do Congresso Na!=iodo Senado, fazer no dia de hoje.
-"_
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nal com aquele órgão. Era só isso, nobre Senador, com os
nossos parabéns e a nossa admiração.
O SR. ELCIO ALVARES- Senador Jonas Pinheiro,
recolho as palavras de V. Ex~ como mais uma demostração
da amizade que nos une.
V. Exa foi excessivainente generoso; côhtudo, investiu-me
de uma responsabilidade maior. Não so_u_um Set:ad_or que
vai exercer o Ministério como figura iso1ada. Gostaria que
todos que estão aqui fossem solidários comigo na divisão dessa
homenagem que_se presta ao Senado.
Não recolho a indicação como mérito pessoal. Recolho-a
como respeito a esta Casa, mesmo porque vou suCeder a
uma outra magnífica figura, que aqui tem ass_ento com muito
brilhantismo que é o Senador José Eduardo, a quem declaro,
neste momento, de público, que nada mais vou faZer do que
dar segu1mento aos seus projetas-e àquela colocação de patriotismo que S. Exa sempre reiterou, no-Ministério; 3:gora, nos
primeiros ":ontatos, percebo que" sua atuação foi decisiva, que
suas marcas são indeléveis. Sair daqueleS- prõjetos que foram
preestabelecidos seria, na verdade, desviarmo-nos-de meta
traçada com profunda e rigorosa destinação.

O Sr. Rachid Saldanha Derzi V. E-x~ me COncede
um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES-~ Serúidor Saldanha Derzi,
· - ·
-ouço V. Ex~.
0 Sr. Rachid Saldanha Derzi - Nobre Senador Elcio
Alvares, V. _Ex• não pode avaliar o meu con1entaln.ento, a
minha satisfação em ver o Presidente da República agir cOrit
alto descortino. Com o alto interesse de servir este Brasil,
foi" procurar uin dos homens mais dignos desta Casa, um hOmem de capacidade de trabalho, um homem de espírito público. Fotaos cOlegas, por muitos anos, na Câmára dos Deputados e uqui, no Senado; cada vez eu -o-admiro mais pela
correção dos seus atos. por sua postura, sua inteligência, sua
capacidade de trabalho e, sobretudo,_ seu amor ao Brasil.
V. Ex•, realmente, é um extraordináriõ Parlamentar, um extraordinário Senador. Sentimos a salda de-v.--Ex• desta Casa,
porque realmente V. Ex~ aqui é um esteio, é uma -garantía,
ao nosso lado, para a solução desses grandes problemas que
aí estão. O nobre Ministro José Eduardo deve estar bastante
satisfeito por ver que V. EX" vai substituí-lo nas suas funções,
ele que foi extrao(dinário na condução daquela Pasta. S. Ex"
deve estar satisfeTfíssiino por ser substituído por um homem
do seu caráter. da sua envergadura, da sua postura, do seu
patriotismo, do seu espírito público. Congraú..iló-nfe com o
Presidente da República. Não poderia ter escolhido melhor
nome para aquela Pasta, de grande importância. Está aí o
MiniStro que está deixando o ministério, aO qual deu uma
outra forma, adotando um outro método de trabalho, que,
tenho certeza, V. Ex~ há de dar continuidade. vindo a aperfeiçoá-lo, o que por certo- servirá muito ao noSso País. V. Er
tem inteligência e--·e-spírito-~público. Felicito o Presidente da
República pela escolha do seu nome p~ra conduzir o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Meus parabéns,
nobre Senador.
O SR. ELCIO ALVARES .;....· As ~suas palavras, Senador
Saldanha Derzi, são um- estímulo muito vigoroso a minha
atuação. Sei da sua probidade, da sua honradez, da sua _dignidade. E o nosso conhecimento não é um conhecimento de
hoie. Ele vem dos idos de 1970. Então, nos conhecemos· não
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afeto, mas pelo respeito recíproco no momento em
que nos colocamos por inteiro a favor dos nossos Estados
e a favor do País. Suas palavras neste momento representam
advertência, porque o seu elogio generoso me adverte para
as graves responsabilidades que vou exercitar. e praza aos
céus que eu jamais decepcione esse extraordinário homem
público-que e Rachid Saldanha Derzi.
O Sr. José Eduardo- Permite-me V. Ex1 um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- Ouço V. Ex' com prazer.

o

O Sr. José Eduardo- Como bem dísse Senador Rachid
Saldanha Derzi, para mim também é uma alegria muito grande
saber da indicação de V~- Ex'' para o Ministério da Indústria,
do ComérciO e- do TurismO. Conhecendo V. EX" como conhecí,
em dois anos de trabalho, juntos nesta Casa, depois, no Ministério, durante todo um ano, apreciando seu zelo e empenho,
a participação ativa e sempre presente de V. Ex~ nos trabalhos
desta Casa, buscando contribuir para a definiçâO dos meltiores
rumos para o País nesta fase tão tumultuada, difícil, que temos
vívido, cada vez mais cresce nossa admiração pelo seu tnlba-

lho. _Por isso, é enorme nossa alegria ao sabermos da indicação
d~ V. Ex" para o Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo. Não poderíamos ter notíciã melhor do que essa
que recebemos, da sua indicação. Obviameri.te, noS dedicamos
profundamente a realizar um trabalho no _ministério que fosse
uma contribuição efetiva para o crescimerlto do nosso Brasil.
De conversas anteriores com V. Ex~, sabemos das boas inten- ções e do empenho com que V. Ex" assumirá esse Ministério,
para dar continuidade a esse trabalho. E temos certeza, e
isso também nos tranqUiliza muito, que V. Ex~ saberá corrigir
os rumos daqueles programas e projetas que precisam de
c;:orreç~o. porque a economia é dinâmica, a vid3. sócio-política
do País sofre alterações e- V. Ex\ com a experiência de
Governador, de Deputado, de Senador, saberá, no momento
oportuno, promover as alterações, correções, e criar ós novos
programas que se farão necessários para que o trabalho realiz~d_o pos nós tenha a $Ua continuídade, não só garantida,
mas melhorada pela sua experiência, pela competênCia- cOm
qUe V. Ex~ tem se desincumbldo das missões que seus eleítores
lhe confiaram. Isso nos tranqüiliza muito, porque o nosso
País precisa realmente do empenho e do esforço de homens
da sua capacidade, da sua estatura moral, ética e profiSSionaL
Por isto. estamos muito felizeS cóm a sua indicação. Parabéns.
O SR. ELCIO ALVARES- O Senador José Eduardo
rriarcou com uma esteira fumífl~oS"ã"ii -s1iã. partiCiPação rio MiniS~
tériti da Indústria, do Comércio e do Turismo. E- afirmo isto
para todos os colegas, tocado de justo orgulho, porque quando
chegamos a esta Casa, nos idos de 199l,a idéia que se tinha.
de José Eduardo era a do banqueiro do Banco Bamerindus
Era difícil desassociar o banqueiro da figura do José ~guardo~
Depois, veio a convivência, esse entusiasmo quase juveitil
de José Eduardo nas lutas aqui dentro do Senado. Depois,
ocorreu um outro fato que me fez respeitá-lo como brasileiro
que acredita no País: fui conhecer, lá no Paraná, a sua fábrica
de_ celulose e .de papel, que é uma afirmação de trabalho
e de confiança nO Brasil. Cõmo se não bastasse isso, houve
outro episódio que marcou efetivamente a nossa admiração,
uma fazenda chamada Mitacoré. Um dia em que cada palriio
de terra andado por nós dava uma lição exata da confiança
de José Eduardo na agricultura brasileira. E aí o outro lado.
do banqueiro: José Eduardo não era o banqueiro, erã o ~gri-
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cultor, essa a razão do seu chapéu como símbolo de campanha,
porque jamais s_c desassocio..u da terra.

Então, no momenfo em que o Presidente o convocou,
numa hora em que precisava realmente da sua participação,
José Eduardo foi o somatório de todas aquelas idéias e valores
que tínhamos formulado sobre ele. E proclamo hoje. neste
instante: para mim vai ser difícil a tarefa de dar continuidade,
com· õ- mesmo _brilhantismo, àquilo que foi a sua atuaçào no
Ministério· que vou ocupar a partir de amanhã.
Portanto, com este elogio manifesto ao SenadOr José
Eduardo o meu mais profundo reconhecimento por suas palavras generosas. E não tenha dúvida, uma das minhas preocupações--é nãO pe-rmitir de foji:na-nenhuma que suas idéias,
os seus projeto5, deixem de ter a continuidade que. todo. nc;Ss
almejamos.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permíte um apilfte?
O SR. ELCIO ALVARES ___; Pefa ordem, concedo o
aparte ao Senador Josaphat Marinho, nosso grande mestre,
figura que honra sobremodo o Senado da República.
O Sr. Josaphat Marinho- Caro Senador Elcio Alvares,
como seu companheiro de Partido, e pelas boas relações que
estabelecemos nesta Casa durante a presente legislatura, quero traduzir-lhe minha satisfação por vê-lo eh!vado às funções
de Ministro de Estãdo. Para o cargo, V. EX~ leva dupla experiência: a do profissional da a(fvocacia e a do político qUe_
•já foi Governador-. fõf Deputado e hoje é senador. Conse-qüentemente, V. Ex• reunirá todos esses fatores que o têm
orientado na vida para a direção de um Ministério, cujos
problemas varia_m, por vezes instantaneamente, por força de
problemas de tecnologia e de comércio. EntãO, a sua experiênCia- de advogado também_ o ajudará bastante a contornar
situações que poderão ser tanto mais difíCeiS, porque V. Ex"
vai para o Governo na última fase da gestão do Presidente
Itamar Franco.- S(J"feilho que esperar que a sua inteligência
e o seu poder de decisão o ajudem a cumprir bem a tarefa
que lhe foi confiada. Eu lhe faço esta manifestaç_ão com uma
grande. isenção porque, como é notório nesta casa, se apóiõ
atos do Governo, também tenho feito manifestações de _contrariedade a diversas proposições. Espero vê~ lo no Ministério
e poder lhe dar a contribuição que me for -possível, dentro
da linha que me tem orientado neste período de atividade
legislativa _cm que a nossa convivência for t:ió Co-rdial. MafS
não lhe preciso dizer, porque o mai_s serfi dito_pe!o nosso
Líder. Só lhe desejo felicidades.
O SR. ELCIO ALVARES- Tenho pelo Senador Josa,
phat Marinho, des.de o primeiro dia que cheguei a esta CaSa,
respeito profundo.
Sou operário da oficina do Direito, e todos aqueles que,
como eu, advogados, .empregam na· faina diária verdadeiro
sacerdócio de respeito à ConstituiçãO, à lei, n-ão·p~~em deixar
de apregoar puhficamente que a figura- âo Senador Josaphat
Marinho é uma figura lapidar. Não podem deixar de dizer.
de modo nenhum, que o Senador Josaphat Marinho é, na
verdade, uma das maiores intcligência"i na interpretação do
texto constitucional.
Aqui, mesmo em regime de divergência. Uma-diV"e"rgência
que é acatada por unanimidade, o Senador Josaphat Marinho
tem tilnhrado por uma posição que merece respeito, e por
que não dizer, uma admiração que se renoVa no exercício
do mandato, dia a dia.
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Portanto, suas palavras. Senador Josaphat Marinho, são
recebidas por mim como as de um homem justo, correto,
que tem uma história na vida política brasileira, sabendo colocar cada expressão com a justeza daqueles que, na verdade,
têm o dom da inteligência e, sobretudo_, o discernimento para
aconselhar no momento exato.
O Sr. Ronan Tito- V. Ex\• me permite uni. aparte?

O SR. ELCIO ALVARES -_ Senado Ronan Tito, com
muita alegria concedo ao meu eminente Colega, companheiro
de ideal, a palavra nesse momento em que estou comunicando
à Casa minha breve saída para exercer uma função ministeriaL
Ouço. com satisfaçãO imensa. o Senador Ronan Tito.
_O Sr. Ronan Tito-- Nobre Sen8.dor E leio Alvares, lembro-me de quando trabalhávamos juntos na questão da inadimplência do Brasil com os credores internacionais e que
tive, por dever de ofício, de manter. contato com banqueiros
internaciõõais, com nosso embaixador e com bancos oficiais.
Num belo dia, à tarde, fazendo uma avaliação de todos aqueles
contatos, escutei do nosSo representante na negociação da
dívida externa. o Sr. Willi~m R bodes, uma pergunta, para
mim difícil de responder. Ele indagou: ".0 q1:1e há com o
nosso País, com o nosso Brasil?" Descobri, no Sr. William
Rh?des. __l!m _americal}O, __ muito .amor pelo Brasil, porque.
quarido criança, ele morou aqui durante 4 anos. o seu pai
foi funcionário de uma empresa de navegação., e ele estudou
aqui rto Brasil. Então, fiz uma provocação ao Sr. William
Rhodes, dizendo o seguinte: "'Pois .é.- um P-aís _tão rico em
matérias~primas e em recursos naturais ... " Ele disse-me: ~·Ri~
quezas naturai$ importam pouco na época em que vive-mos.
se isso importasse muito, o Japão, talvez, não estivesse onde
está. Estou cobrando do Brasil. porque este País_ não tem
só riqUezas Daturais em abundância., mas também tem cérebros, cabeças, homens e v.":l,lores:~·. Naquele momento, ele co~
meçou a nomear mais de uma dezena de brasileiros ilustres,
capazes de levar este País para frente. Ele disse: .. 0 que
há com o nosso País?" Eu,_na hora,lembrei-me de urna expressãO de um jornalista brasileiro: o Brasil continua um elefante
amarrad(l em um pé de alface. Temos as riquezas natura-is.
homens com capacidade de levar este País para, fren~e, porém,
sempre encohrilnos ·a "i1óssa capacidade, o nosso arranque com
diversos cobertores. quase s_ernpre com mentiras palmares.
A mais impo"rtante delas, nos últimos tempos, é que o Brasil
ostentava a maior dívida ext~rna do__ mundo; patranha da~
patranhas, mentira das mentiras, engodo dos engodos. Vêm
sempre as mentiras, urna se sucedendo a outra. Ach~i algo
interes~ante, nobre Senador: o Brasil importava disCursos.
Os discu_rsos., hoje, é que acabam por catequizar o País. Antigamente, quando se queria colonizar um país. este era invadido por forças militares. e depois a colonização_era_~studada.
Hoje, a colonização se faz principalmente através do imagi~
nário coletivo. Interessante: os discursos proferidos lá _fora
pela extrema-direita, para nos amarrar, são repetidos, com
denodo, pela extrema-esquerda. Há uma apropriação enorme:
a esquerda se apropria c se agarra a um discurso da exlrcmade tudo, os heróicos. Ah, o~ heróicos\ Nós precisamos tamo
deles na época da ditadura, e muitas vezes estavam dehaixo
da cama, ag"ora precisamos dos competentes e só aparecem
heróicos. Outrasvezé.;-apareceffios até com o tapete do moralismo para encobrir a ineficiência ou a mediocridade! PrecisamO$ desamarrar o elefante. só homens capazes poderão fazêlo. Quando V. Ex·' disse que a escolha de seu nome para
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ocupar o Ministério da Indústria. do Comércio e do_ Turismo.
pretendia homenagear o Senado, quero dizer que se o Senhor
Presidente da República assim pensou,- homenageou. Acertou
em cheio. Todos nos sentimos homenageados pela escolha
de V, Ex•, Ministro que sai desta Casa. Como disse muito_
bem o eminente_ professor _e Senador Jos3Phat Mafinho, V.
Ex~ não leva só ã COmpetênCia do político, do parlamentar.
f!13S leva também a experiência do executivo, do governador.
E com homens, só com homens competentes. sérios. com
amor a esta Pátria, com civismo, seremos capazes de desatar
o nó que prende o elefante. Tenho certeza de que V. Ex·'
dará enorme contribuição no Ministério dã -10-dústria, do Co----mércio e do Turismo. Saiba V. Ex• que já fui comerciantr;:
e já fui industrial, hoje, sou aprendiz de político. Mas, pelo
meu feeling, devo dizer que deposito em V. Ex\ pela sua
experiência, pelo seu hom senso, uma esperança enorme à
frente do MiniStériO que Vai assiirriir. Quero dizer que este
amigo que V. Ex• conseguiu cativar-já nOs primeiros dias
de seu mandato_ r1_esta c_as_3:_ ~ e a, cada dia que passa mais
solidifica a nossa amizade e o respeito qu~ !~e t(!nho - está
aqui às suas ordens. no plenário e na Cómissã"o de-ECóilOIJli3..
Disponha. Até hOje-- não descobri bem para que servem os parlamentares. Há certa confusão na democracia. Pelo menos
há uma confusão institucionalizada. Para _que servem? Não
sei. Mas, para o ·que- servir. conte com o ·seu amigo. Nao
digo até logo nem-até breve, mas até sempre!
O SR. ELCIO ALVARES- Eu diria que essa é uina
intervenção formosa. porque o Senador Ronan Tito tem uma
formosura de falar, às vezes~ nos momentos mais ásperos·.
que me leva a uma indagação: como_·esse grande L_íder nacional, que marcou a sua~presença de forma definitiva oessa
Casa, sabe abordar esses_ pontos com tanto di::;ce_rnimento?
Entre o Senador Ronan Tito e mill! surgiu uma amizade sólida.
Não diria que é o atavismo dos mineiros porque; sempre
digo isso: a minha honra de ser Senador pelo Espírito Santo
é inexcedível, mas, perdida nas minhas Minas Gerais está
a cidade-berço, Ubá. Em determinados momentos busco. nessa mineirice sadia do Senador -Ronan Tito, inspiração para
que possa me situar dentro dos grandes problemas nacionais.
Toda essa Casa sabe que a Comissão de Assuntos Econôrnicos,
sem a presença do nobre Senador, perde aquele briihantisino
e aquela tranqüilidade_que precisamos ter nos momentos decisivos.
Na discussão da dívida externa. ninguém foi !!tais assíduo,
ninguém foi mais brilhante- perdoem-me os demais colegas,
porque faço um pleito de justiça aberta - do .que o Senador
Ronan Tito. O seU patriOtismo o levou muitas vezes, a título
de reuniões de trabalho, a discutir o que representava o legítimo interesse nacional. Essa característica--do Senador Ronan
Tito_ será inapagável no dia em qUe con-tarmOS -a história dos
verdadeiros representantes do povo, que tinham preocupação
com o País e não faziam as filigritrias douradas das lantejoulas
da publicidade.
_
O Senador Ronan Titõ não diz umi palavra para agradar
quem quer que seja. O Senador Ronan Tito não assume uma
postura para que amanhã encontre uma r~pcrcussão que não
represente o íntimo do seu sentimento. As vezes é até duro
na maneira de falar. Às vezes é até áspero no modo de abordar
os problemas. Quando todos estão a ouvir elogios, _filigranas.
o Senador Ronan Tito se levanta serllpre com sua autenticidade para alertar a todos nós.
Portanto, Senador Ronan Tito, como se não bastasse
essa grande e imensa amizade, recolho nesse instante o aparte
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de um dos Senadores mais patriota::; 4uc o Senado da República já teve oportunidade de conhecer.
O Sr. Beni Veras- Permite

y.

Ex• um aparte'?

O_SR.ELCIO ALVARES- Senador Beni Vera5, V.
Ex'' terá a palavra agora. Estou fazendo essa de::;pedida de
forma coloquial, porque estou deixando a minha Casa. a Casa
dos meus amigos. dos meus fr:.1ternos amigos. V. Ex"'. Senador
Beni Veras. notável revelação que o Ceará nos mandou. muito
me ensinou na convivência dá. Comissão do De::;equihbrio lnter-Regional Brasileiro, cujo relatório t! uma ohra-prima e
que, por certo. ao longo dos tempos marcará a posição do
Senado no questionamento dos desequilíhrios regionai:s.
Ouço V. Ex'. Senador Bery.i V eras.
O Sr. Beni Veras- Ohrigado pelas palavras. nohre Senador Elcio Alvares. Essa nossa convivência na Comissão dÕ
Desequilihrio Inter-Regional Brasileiro proporcionou-me a
oportunidade de conhecer de perto e sentir o patriotismo
que motiva V. Ex·' Andamo:s pelo País afora, vendo as misérias
que infelizmente nosso País ainda acumula. Tivemos a oportu- nid_ade de conversar a respeito desses prohlemas e pude \'er
a sensihilidade que marca a personalidade de V. Ex" c. além
disso. o seu enorme patriotismo, a sua dcdicar;ã_Q_ ao País.
Como foi dito em uma dessas reuniões. os Parlamentares,
âs vezes. eram Parlamentares _dos seus Estados. mas a seu
respeito sempre -se disse que V._ Ex' é um Parlamentar do
País. tal a :sensihili_~ade LJ,l!~ _S~!llpre revelou no trato das questões nacionais. Essa convivência na Comi_ssão de Estudo dos
Desequihbrios ln ter-Regionais proporcionou-nos a chance de
ter certeza de que a chegada de V. Ex·· ao Ministério_da
Indústria. do Comércio e do Turismo não só manterá o alto
nível das ações des!'>e Mi!)istério. como dará ao País essa contrihuição que V. Ex'' tem latente, que nãq pode de nenhuma
maneira ser omitida. Meus parahéns a V. Ex·• e, mais do
que isso, meu~ parahéns ao Governo I~amar f"ranço.
O SR. ELCIO ALVARES - Se no meu lugar estivesse
o Senador Beni Veras. eu diria que o Governo--estava de
parahéns por inteiro, porq~~ o Senador Be-ní" V eras tem a
form-ação de verdadeiro homem púhlico. E não som~nte a
formação, é o seu conhecimento que lhe dá autoridade de
ser a palavra ouvida nos momentos exatos.
Vejo o Senador Beni Veras pela ótica da fraternidade
e tenho dito a_ S. Ex·' sempre: f~liz d9Ceará que nos mandou
essa esplêndida vo~ação de_yida públ_ica e que aqui, t_e_nho
certeza, ao longo dos cinco anos que ainda nos re_~_tam, __dará
exemplos não só ao Senado, mas a todo o País. do que é
capaz e daquilo dentro dele é uma lição permanente de amor
ao Brasil.
Muito obrigado, Senador B_eni Veras.
O Sr. FranCisco Rollemberg V. Ex• concede-me um aparte?

Senador Elcio Alvares,

O SR. ELCIO ALVARES- Ouço o Senador Francisco
Rollemberg, Senador que, como eu~ hahitou o Partido da
Frente Liberal, Senador que, como eu, representan-:e de um
Estado pequeno. traz sempre dentro de si o pulsar de realizações, que são manifestaÇões permanentes _de vida pública.
Senador Francisco Rollemberg, recolho sua palavra com
satisfação.
O Sr. Frart~_isco Rollemberg - Eminente companheiro,
Senador Elcio Alvares. V. Ex~ não se despede de nenhum
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de nós, V. Ex" apenas nos comunica que··por ·alguns &as,
por algum tempo, que esperamos que seja hreve. mas proveiroso para este País. V. Ex•· irá-ocupar õ Ministério da Indústria,
do Comércio c do Turismo do Brasil. Vejo isto, Sr. S.enador,
como uma notícia alvissareira. como um gesto de inteligênçia
do Senhor Presidente da República. que decide lhe dar as
mãos e convocar. do Congresso Nacional,.um homem da s.u.a
estatura e dizer: ·~senador, vamos dar as mãos pelo Brasil."
E_V. Ex", nüm gesto de grandeza, concede-lhe esse pedido.
V. Ex" vai dar-lhe as mãos e, dando-lhe as mãos. oferecCr-l_he
a sua presença_e a_s_u_~ ~nteligên~i~-'29 t.vfi.ní_~tê_ri.o da- lndüsgia,
do COritérció e do Turismo, minis_tério.tão bem comandado,
até há pouco tempo, pelo nosso emine_f!_t~ c_olega José _Eduardo. V. Ex", ao iniciar O proritmciamento nesta tarde, cm que
faz essa comunicação, fez questão de frisar que o· Presidente
o fizera em seu nome pessoal. De in~ciQ .. isso fez parecer
a alguns de nós que o Presidente da República não queria
vinculação com o partido, mas mostrou-nos~ logo em seguida, .
que o Presidente só poderia agir assim,_ porque eSta-va substi- ; ,
tuirtâo um homem digno, inteligente e competente por outro_tambétn- competente, digno ·e· íriteligente_, qUe é_ V., Ex" __Q
Presidente da República não substituiu ·o_ partido Por.OU.ffC>
partido, mas um Senador por OUtro. Substituiu o homem qüe
tem hisióriii Chaàiçao fi:Ol Vtda empresari:al brasileira por uiil·
ho~lern qUe.c<?Ít~.C?~i_há m.,uitos_~n.os, em 1971, qua~do jovefls. ,
iniCiá.vamos nossa carreira põlítíéa na Cârriára dos Deputados.
Um jovem que ·aqui chegou e, de logo, ernpq_lgou esta Cas~,
e, p'orque empolgou esta Casa . .f<?!Líder do Qoyerno, porque:
como Líder do Governõ-~-de tão elevada estatura, mereceu.
naquela ocasião em que oS GoVernadores ná<r eram eleitos,
mas escolhidos, a escolha dos seus Pares, entre aqueles- que
compunham ,a,hancada do ~spírtt2_ Santo_. par~ ser o seu Qpverpador. V. Ex" foi um .Gqve~nador admjgivel, e .e.U.f#..
Disso tenho o testemunho do povo da sua ter~?~_ V. Ex•_goye_r- _
na, volta para sua profissão e, novamente~ volta para a vida
pública, atendendo ao chamamento do seu Estado. Aqui ycrn
e novamente com profiCiênCia, co-m-Inteligência, com-Cu_ltUra,
com sabedoria, com experiência: - a ·expe~'"ênCia "do saber
feitó -...se destaca nesta Casa. E tànto se destacou que' quu-se :
todas as comissões parlamentar-es de inquérito têm contado
com a sua contribuição. V. Ex< lançou, na semana que passOu,
um livro falando da Comissão_pã.rlaQteiJta_r de Inquéríro que
fez o impeachment. V. Ex' honrou o seu Partido e o nosso.
quando - . de-signados que fornos pelo 11q~?o__ Líder Marco
Maciel, Líder do Partido da Frente Liberal - teve atuação
marcante na CPI da Corrupção do Oi-çamoent()~ E. pelá sua
postura íntegra, pela sua inteligênci~ e raciócíftio rápido. eranos tão-necessário qUe não- foi precisó lhe dizermos que não
nos deixasse antes que terminassem 9s _trabaJ~()S dessa_ CPL
V. Ex\ então, var até o último-instante. até a última'hora
levando a sua 'contribuição estelar; daquela estrela que brilha
sempre, não daquela estrela que é cadente ~ ..se consome na
sua: trajetória. V. Ex• não se deixou consumir. e brilhou nessa
CPI. Vai para o Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo e - tenho certeza - vai honrar ~ta Casa, honrar
o Espírito Santo, honrar seUs -familiares, qu~-~estão a ouvHo
neste instante e~ principalmente, honrar os s-e:u---s amigos, qU:e .
não aceitam a sua-pre-sença nesta tarde,_ na ;tribuna,__s_enão
como mero ato _de comunicação. Não há despedida, não há
"até breve", não há .. até logo", não há "até- sempre": há
um abraço fraterno e amigo daqueles seus _companheiros que
dizem neste instante: "Estamosjuntos, E leio Alvare-S 1 Senador
da República, Ministro do Brasill"
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O SR .. ELCIO ALVARES- Obrigado ..
A viagem da memória nos conduz a emoções. O Senador
Francisco Rollemhcrg despertou-me a emoção do primeiro
instante no Congrcs~o. quando, vindo do Espírito Santo, de-_
sempenhei um mandato de Deputado FederaL Por uma coinci-·
dência do destino, ao seu lado. outro companheiro da leva
de 1970, o Senador Marco Macicl.
- ....
Éramos jovens. diria mesmo meninos, cOrrieÇando a viver
o primeiro impulso da_ vida pública cm nível nacional.
O ~e_nador Francisco Rollemherg, através do tempo. tornou-~e figura legendária no se_u Sergipe: pela sua dignidade
moral, pela verticalidade das ~uas posições,-por_um trabalho
que hoje j~restá consagrado na história política dó ::;eu Estado.
Segui outros caminhos. mas. por mais .distantes que fos~
sem os nossos caminhos: Sergipe, !_I~- Regié,\o. Nordc_ste.__ e o.
Espírito Santo, dentro da Região Sudes_te~ __:-ocmpre ~stivemos
no·s-Iígando; laços deamizade,.laçosdc patdotismo e- a convic_ção de que_o cxercícicfda vida pública não era_-_umaacividade
meramente_dt!scmpenhada em razão ·Je impulso pessoal. mas
cra,_n& verdade. o sacerdócio de ideal que cm nenhum mo·
mentp poderia sofrer qualquer dúvida.
Sen~dor F);ancisco Rollemberg, muit<.l.gtato pela relemhrança, que. me fez voltar aos.idos de 19.7Q,_'.
O Sr.' Marco Maciel- v.·Ex~ me permite um·apa_rte?
O SR. ELCIO AL'iiÁRES _:__ M~~- ctis~;;rs·~. que não é
um discurso e, sim. a simples-comuniGaçãq~__-estaria nece_ssi--.
tando de alg9 ma~s se 9 l~der.. Marco _!Yt_ªc'i~l_ !),ã9..conÇ~e~i.~a~s~,.
a Sl;ll} pa~~ic.ipação. . -__ , --: .. ·- . . .:'. ,, 1 t1 • •. . ·· ·: . ~
,. Antt;:s ~c M~uco Maciel.f~lar, que:ro, di.ze_r que qu~ndQ
aqui phegttei. enC?ntr~i, _po, s~u .co_mpan.h!!irismq, na SIJU lc:aJdaQe,. popas ~perté\S. e fr(j.I"JC~~; pqrtas, aPert&::. quq me convj8-a,
va111 ao. tr,<;tb~l,h,o!.,-t!.. .,.<\c,ÍIJlP .9_e. tudQ, \l:W (ÍQr,~~ _ç uwa,.lu~..,
me_ ~izend9 que o cx_ercícjo .d.Q.t;nandatp, (}e,. Senador é mi_s~ão.
profundamente séria e precisa ser exemp_l!ficada cm, pessoas
do porte do Senador Marco Jvi.~c~eL .. ,.
·se~áªor_M~rco Masi_tlt it!t:;_~ gral)<Je J;..íç!çr_, .nt!ST.~:~m:it~nt~,
com ~~O~Ç) • .ousq_q_sçl:l flparJe.
:" ..,~,_;~ ,.,
O Sr .. Marco Maciel ~Prezado .amigo .. ilustte Senador .
ElciQ Alvares. a9 aparteá-lo, neste instante~ de aigum_a (orma
me s.into. IjloVido por trê:s-. tipos de· reaç_ão:• a prim.Cira ·é a
reação do amigo~ O arrtigo que .vê um companheiro de dt!ça;das
de convivência alçado à condição de _Ministro de Estado, ou
seja, cproando uma longã c rica vida públi.cã V. Ex··~ -que
em sucessivos cargos, quer no Executivo. quer no Legislativo.
tem merecido o r:econhecimcnto não somente dos seus co~cida
dãos, dos seus coestaduanos, mas, por-que_ não dizer, de_ toda
a Nação brasileira. E V. Jix~. vai,. signifitafivam:ente,_ Q.Cl1par
um Ministério que de: alguma forma é nacional. pela sua a"Q(a1.1gência, pela multiplicidade ,dê tenlas q.uc ali. s-ão ferkkfs,~m.as
que, ao mesmo tempo, é utn Min"ist0rio que .tem um,_a Jupda
ligação com AVida.- do s.eu Estado. E, de alguma form3!; urna
ligação muito funda t~_mbém com a óbra que V. Ex~ re11Iitou
como Governador do Espírito Santo. Porque falar no Ministério da Indú~tria. do Comércio_ e do Turismo lembra a gue.i)tão
da cafeicultura, porque sei.l Estado é um proJutor de cafés
de primeira qualidade; cafés finos, da melhor qualidade; l~m~
bra a questão siderúrgica, envolvendo ai não somente ~.Seu
transporte, mas também o se.u processamento; Iembr_a;pmjetos industriais de grande significação, que se desenvol~eram
ao tempo em que_ V. Ex~ gove.mava o Espírito Santo;.IambFa,
por que não dizer. por fim, o turismo. que é uma __ voCação
tarhbr;!m do seu Estado; que tem não somente um povo acolhe---
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dor:- descOntraído, mas -também recursos naturais que não
podem set menosprezados. POr outro laclo. a ida de V~ Ex•.o
Paci- o ~ini!ttCrio fne deixa satisfeito i:ambé_m· c.O_rcio c_olega
de convivência parlamentar na Câmara -

J:noritell:[o· rnuito

denso da ":id~ política ·nacioilat. E. depois. o reenêontr~ aqui
no Senado. Nas duas oportunidades, tanto na C~tnar'a qLiaDto
no Senado. pude de alguma forma aproximaf~me mais do
ilustre artligQ_; conviver de forJ1la mais solidária. Significati·
v~ment~. nesses sücessivos episódios, estivemoS seinpÍ'e sob
o pálio do. mesmo Partido, ~i vendo na me_sma .organ,~zação
·partidária. E. aqui, V. ~X\ oportunatne"tlte, lemhrou a con-vivência,- ao tempo em·qúe aqui chegamos. com o hoje Senador
Francisco Rollemberg, com o então Deputado Feder3.1 José
çarlo~ Fonseca. da.ndo exemplo_ de colegas q~e viera1;11 na
geração de 70, que foram eleiros em 70 e que. durante a
dÇcada de 70. exerceram funções relevantes no Pais e no
Co~J;gresso. A minha terceira reação, nobre colega Elcio.Aiva~
res. é de_ alguém que· se tornou admirador das suas qualidades.
V._.Ex~ é singularmente múltiplo, porque •.sem'Perder sU:a autenticidade. sem deixar de ser um amigo leal e afetivo. consegue administrar magistralmente o tempo e destacar-se nas
:mais diferentes atividades, quer em nível partidário, q_uer e:nt
!Jível congressual. Por tudo isso._ eu diria que este mOmentO
~ 9 para a Casa, de alegria -pode parecer paradoxal o que
yo~ dizer - em vê-lo alçado à condição de Ministro e, ao
mesmo tempo. um momento de tristeza, porque· o- Vei'rtóS
P..,l1ir. ainda.que por um curto período, do nosso convívio,
pata exercer funções a que V. Ex~ ilãó poderia se recUsar~
porque funções em que. de forma mais direta, V. Ex• poderá
servir ao País e às suas instituições. Enfim, a função põlítica
-Já hoqve quem o dissesse- exerce-se de forma mais decisiy~ nO Execu~ivo. porque é no Executivo que·a pesSoa con~
vene de forma mais· di reta - aquilo que oe- Gaulle, cert3
fei,~. disse que era o sentido da política- idéias em realidade.
~ atrayés do Executivo que as: idéias, como sabe muito bem
V~. E~'. se convertem em realidade. Por isso, eu diria- a V.
~x~ qtie sent~mos~ este misto de alegria e de tristeza. Brasília
i~m suas virtudes. É certo (Jue ci rato de deixar, por um períodO, a Casa e o Congréss_o_ não quer dizer um afastamento
fís.ico, porque além da convivência. qúe certame.nte continua':'
femos a ~anter, a Esplanada dos Ministérios é muito próxima·
da Praça do~ Três Poderes. Executivo e Legislativo cada vez.
mais - e isto-é um· pre6eito constitucional- precisam agir
lntegràda e harmonicarTiente~ Tenho consciência de que, se
~ Poderc~_s sãO ·e devem ser independentes - e faço questão
de .frisar que é um p'receito constitucional ..:_ eles não podem
deixar d~, ~e~ t3:mbém harm~riícos, so~ ·pena· de ferir este
me~nto preceito. E V. Ex•, vai contribuir, cQ_m a··sua maneira
peniriSU:Iarlnerite aberta de agir, para a api-oximação entre
os· dois Pqderes. Por fim, quero dizer que a ida de V. Ex~
vai representar,- para nós do Senado e para todos do Con·
gressri, uma: forma de enlace entre as atividades do Executivo
e_ do Legislativo. V. Ex' vaí ser alguém que s3i dÚ Legislativo
para o Executivo, mas (Jue vai estar com ·olhos atentos a
tudo que passa no Senado e na Câmara dos Deputados. Por
isso,· de alguma forma já antecipando saudades, com muito
alegria, efUsivamente o cumprimento _e_ aproveitO a ~sião
para lhe desejar muito êxitO, milito sucesso.- Sei que Deus.
que não lhe poupeu qualidades, não deixará de abençoá-to
i1este instante de t~nsição do Legislativo para o Executivo.
Q~~ro prolongar os meus cumprimentos ·não' somente aos
seus coestaduanos aqui presentes, inclusive o Presideflte do
Partido no Estâdo, o ex-Deputado EMir, ·mas também aoS _
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seus familiares. significativamente repreSentados por sUa- espo~
sa. a Irene. amiga de minha esposa Ana Maria. e ao seu
pai, ·que dá, de alguma forma. na sua octagenária juventude,
lições dê:_dvismo e cotidianas provisões de saber. Por isso,
quei"o dizei' a V. EX~ que os meus cumprimentos entendem-se
os. mas támhém -por que não dizer?_-_ aos seus familiar_és.
V. EX" tem. uma famnia ·exemplar, e istO também contribt!i,
e muiro. para que V. Exa tenha a serenidade e a disponibilidade
de que necessita o homem púhlico para bem incumbir-se de
suas·funções. Portanto, meus cumprimentos.
OSR. ELCIÓ ALVARES-Se soubesse que esta comunicação que estou fazendo agora seria tão marcada por manifestações dessa ordem. ter-me-ia preparado melhor. Vim de forma despretensiosa, mas apartes como esse dó Senador Marco
Maciel induzem-me a reflexão que quero prolongar no exercício da Pasta ministeriaL
Tenho pelo Senador Marco Maciel respeito e admiiação,
Desde o primeiro momentO em que chegamos aqui no Senã:do,
Marco Maciel ensinou-me os caminhos corretos do exercício
de mandato parlamentar pautado pelo extremo amor ao Pafs
e conscientt: das graves respon~ab~lidade que todos temos ...
É muita emoç-ao que começo a assiniilar. Digo-ifésStHlotáVel ·
Líder _e companheiro: suas palavras serão permanentes, palavras que não posso deixar de cultivar, palavras que marcaram'
nossa conversa iniciaL Agradeço até hoje pela clarividência
das observações e pelo exemplo de probidade que V. Ex'-'
tem me transmitido permanentemente. Se algu~m tem_ d~
agradecer, sou eu, seu modesto liderado.
O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex~ um apane,
nobre Senador?_
O SR. ELêiO ALVARES- Ouço o Senador Valnífr
Camj>elo, com a alegria permanente que cUltivamos na nOssa
amizade do dia-a-dia.

ó Sr. Valmir Campelo- Obrigado, nobre Senador. Meu
preiado amigO, Senador Elcio Alvares, o que eu poderia acrescentar diante de -figuras tão eminentes da República'! Penso
que todos os Set;~adores já fal~ram aquilo que eu gostaria
~~.-diz~ r·-~ ~~c!usiye 9 meu LíQer, o meu amigo, meu irmã?.•
Senador Jonas Pinheiro·. que convive também diuturnamente
com V. Ex~ Meu amigo Elcio Alvares, eu não poderia deixar
aqUi de prestar uma homenagem a V. Ex\ em meu_ nome
pessoal, já que o meu Líder faloU em nome do me~:~ Partido;
e,_ come;;_ representante do Distrito Federal, esta Cidade que
acolhe todos os_Congressis:tas do Brasil inteiro, eu -riã() podtria
deixã_r de diZer da minha satisfaçâo, dã cCinvivência amiga
q~e-tiVe e (ênhocom V. Ex~ Eu não poderia deixar de expressar
o meu agradecimento pelos ensinamentos que V. Ex~ me deu
e fez com que eu seguisse· a pasSOS~ tão difíceis nestà ·cas·a.
Prezad<;> ~migo~ Sep.ador Elcio Alvares, aprendi a admirá-lo
pelo_seu cOnceito, pela sua capacidade, pela sua honestidade,
pelo seu exemplo. e, principalmente, pelo homem, pelo pai
de f~mília ·que V: Ex• representa ·para o País e para a nossa
Nação. Eu não poderia deixar também de dizer da minha
satisfaçãO nesta ainiZade, e deixar de transmiti~ la 3 tiilút pessoa:
airida tão_ importante como V. EX', que é a figura aqui presen-te do Sr. Ulisses Alvares, o seu pai, que representa um marco
nesta família; é dizer também da presença amiga da Sr' Irene
Alvares, esta pessoa que tão bem se relaciona com todas
as esposas dos Senadores da República. Meu amigo Elcio
Alvares,_~ S~t;~adoFederal perde, temporariamente, um Sena·
dor competente, exemplo para a nossa Nação; mas o nosso
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País, a partir de amanhã, estará, naturalmente, ganhando
um grande homem público na esfera do Executi'-:!): o Sen~dor
EldO Alvares, Ministro da Indústfia, do Comércio e do ~ui-is-:
mo do Brasil. Que Deus--o proteJa,_ que De"u~ _o có~serve
assiin, um hoinem simples, honesto e competen-te, e que sirva
sempre de lição pata a minha gera_ção e para outras gerações
que se aproximam.- Muito obrigado.
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quando retornar, que de longe eu possa continuar aplaudindo
V. EX"
-

·-

-

--

----

-

~-OSR. ELCIO ALVARES-O Senador Jutahy Magalhães

muito contribuiu para que tivéssemos uma transição após o
impeachment, feita com clarividência e patriotiSmo.
A participação do seu filho, jovem com todos os_ predicados de político honrado, de um político que •tem uma visão
do problema social comO poucos, pintoU, por i'nteiro. o retrato
O SR. ELCIO ALVARES - No exerc(cío do maridato
parlamentar. de cada um recolhi lições. Às_ vezes, não há
de s_eu pai. Eu diria que o Deputado Jutahy Magalhães_lúnior
convivência, mas há elos profundoS nos ligando no idéal co- é o milagre da renovação do Senador J utahy Magalhães._ O
pai que tem um filho como o nosso _Ministro J utahy Magalhães_
__ _
mum de representar cada um dos nossos Estados.
Júni_or, o pai que tem o prazer de_ vê-lq aqui brilhando na
Com ·a Senador Valmir Campelo, a história é. um poUco
participaçâo_-do seu Partido, o Partido Social Democrátic_o
difereilte. Caâa dia de _convivência" serviu para consú·Uir o
Brasileiro, só pode ter um orgulho, eu diria, aoima, talvez,
edifício da amizade. A preocupação do Senador Valmir Cam·
dessas fatuidades que ornamentam a vida humana.
pelo não era propriamente _com· o Senador ElciO AlVar-es.
Jutahy Magalhães Júnior. seu Jilho, Senador Jutahy Mao Parlamentar; era com o homem que tem sonhos, tem ilusões.
galhães, foi um Ministro índo_rPJ._iÇo. N9.nos~o Es.t.ado. o l;sta·
tem desencantos. Vivemos a intimidade da amizade. Talvez
seja a coisa mais bonita que e-xista, a intimidád·e·da amizade, do do Espírito Sarlto, dir-se:-ia, hoje, o Espírito Santo re_iv{ow
dique da Bahia aquilo que considero fundamental, ou seja,
onde confessamos aquilo que é o nosso ãnseio, a Vontade
o direito de tê-lo como filho dileto, po_rque no-Espírito Santo,
de conquistar, onde confessamos as fraquezas -somos h uma·
se houve Ministro que gravou com letras de ouro a sua particinos e; como tal, às vezes somos fracos. Mas Valmir CainpeiO
pação no Ministério do Governo Itamar Franco foi o Ministro
teve sempre uma,palavra, que eu diria. não-de solidariedade,
Jutahy Magalhã_es Júnior. Não descurou um minuto sequer
mas de carinho. As vezes, quando sentia que estávamospteõ-·
dos problemas da grande Vitória; estendeu seu, braço de admicupados, S. Ex• nos trazia palavra de esfíriiulo ~ levantava
o suporte do ego çJç cada l).m.
nistrador nas cidades interiõranas, e o nome do Ministro Juta·
hy Magalh_aes é .uqt_nOlJle que se_ tornava popular. como_ se__
Portanto, Senadór Valmir Campelo, se eSté maiidatO aqui
não bastassem as sólidas correntes de ligação f~ritHiar com
no Senado Federal vai me deixar a gratificação do exercício
a fam11ia capixaha que honra o nosso Es_tado-.
permanente de vida pública, talvez. um dos maiores patrimó·
Portanto. só queria fazei" um reparo:_ ho-mens do porte
nios que levarei é a amTZã.de de V. Ex•
do
Senador
Jutahy M11galhães nunca podem dizer que e_stão
O Sr. Jutahy Magalhaes--.:f>erniite-meV. EJ{um aparte?
à procura do óCio, me-smo que- esse ó_cio _seja o prêmio de
O SR. ELCIO ALVARES - Concedo o aparte a V. Éx•.
uma vida ilibada; eles têm que estar sempre na posiÇão de
a quem também erigi, desde os primiiros mOmentoS~- cOmo
convocação. Tenha V. Ex• a convicção, no íntimo -do seu
Sehador-padi'-âO, colno Sénadof-modelo, pela atitude retilí- peito,__ dc que não houve um momento sequer. no exercício'
nea, pelo comportamento exemplar e pelo acendrado amor do seu mandato, que fraudasse ou vilipendiasse a confiança
não só ao Sen-ãdo da República, mas também a este País,
legítima do povo baiano.o qual queremos ver com dias bem melhores do que os atuais.
Senador Jutahy Magalhães, neste momento, permita-me,__
quando tenho oportunidade de ocupar esta Tribuna,_ dizer
O. Sr. JutahY Magalhães- Senador Elcio Alvaf-es, com
que a participação de V. Ex" no Senado da República é exemas palavras de V. Ex'\ transfLrá para mim a émoção que el{' plar;_ é paradigma para todos aqueles que aqui estão ou_ que
não gostaria de transmitir a V. Ex• Eu_ queria, exa~amente,
hão de vir.
aproveitar este aparte para V. EX" poder se recompor um
Não há nesta Casa nenhum funcionário, Sen-ador, jornapouco da emoção que_sei_deve_estar vivendo, neste momento,
lista ou pessoa que freqüente o_ plenário do S_enado da Repúw
com tantas lembranças que aqui são trazidas pelos seus Coleblica que diga que o _Senador Jutahy M_agalhães deixou de
gas que o admiram, pelas amizades muito profundas que fizeser_q_gr_an,Çle Senftdor da Bahia. Muito obrigado pela sua interram no decorrer desses anos e que, aqui, já se man:ifestãrãm
venção.
a respeito dos conhecimentos jurídicos de V. Ex~. de sua experiência administratiVa, de sua ação parlamentar. da força de
O Sr. Iram Saraiva- Permite-me V. Er um apÚte?-seu caráter. Tudo que foi dito aqui, eu_ Só teria de subscrever,__
~ O SR. ELCIO ALVARES- Ouço o Presidente da nossa
mas me sinto, neste momCtliO-, naquel(l sittiaÇáo que V. Ex~
não deseja colocar como despedida. V. EX(~ vai participar agora ComissãO de ConstituiçãO, Justiça e CidaâaTiia, Senãdcii lfain
Saraiva. Quando aqui chegainos,-nã6 tínhamos nenhuma idende um ministério, de qualquer maneira afastado do dia-a-:dia
tidade. Iram Saraiva era mais um Senador dentro desse elenco
do_ Senado Federal, e, quando retornar, estarei na minha Bãde
representantes magníficos qUe dão ao Senado da Repúbl1ca
hia, g~zando as delícias 'de_ ull? ?~I9 qu~ e~p~Tci ter mereCido.
Estou certo, Si-_. Senador, de que V. Exa, com sua inteligência, a moldura exemplar de homens públicos. Mas tenho a certeza,
hoje, Senador Iram Saraiva, de que entre nós há um grande
com seu espírito público, vai exercer essa (unção, esse cargo
vínculo de amizade. Queira Deus-qu-e p·ossa·, -a:o longo do
para o qual está s_endo convocado, para dar orgulho e satisfação_ aos seus comp-anheiros- do Senado. Daqui, acompanha- tempo, ·corre-sponder à sua-confiança e amizade e reiterar
remos_o trabalho de V. Ex• Lamento profundamente nã_o a admiração que mais cresce ainda no exerclció-perri'ianehte __
da Comissão de Constituição, JuStiÇa-e Cidadania. Ouço V. c~
estar, amanhã, em Brasília, para, abrindo- uma exceção, ir
····
à posse de V. Ex• Mas não é nécessário transmitir ô ábr3ç0 · Ex• com pr3Zer.
O Sr. Iram S~raiVa ~ CoÍnO é "bOID sér Elcio AlváreS;;;_;:<.·~:
pessoalmente; este será transmitido, diariamerite, no decorrer
do s_e_u trabalho, no exerdciO-da sua missão. Seja feliz. Espero. caminhar pelos corredores do Senado e da Câ.IÜãrá, sempre "'"

~~~
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com a paradinha carinhosa de quem toca fundo, assim como
se fOS$C aquele irmão que de repente conhecemos, a to.dos,
sem exceçãO, Deputados, Senadores, servidores da Casa, jornalistas. Quando V. Ex~ afirma que não tínhamos aquela intimidade, quero confessar a V. E~ que eu já era um seu admirador. Esse homem público retilíneo, esse homem público que
a Nação inteira aprendeu a admirar, não por ser o excepcional
Elcio Alvares que conheço, mas, sobretudo, por ser esse político que o povo brasileiro vem procurando, vem reclamando.
Quando nos atacam, por meio de ofensas ao Congresso Nacional, o que fere profundamente a sensibilidade de V. Ex",
sei que esse povo o exclui dessas críticas. Apenas g"eneralÍzam ..
Quem não conhece_ o Elcio .A~vares c;:om_ quem c9:nviyi, na
Co"rnissão de ConStituição._ Justiça e_ Qt;I~q_ãnia,_ meu professor, que me briéritava cóm os 'SéuS -pa-rec-eres judiciosos, pareceres--dados com tanto conhecimentO doutrinário e jurídico,
que faz até mesmo do Presidente um aluno tão insignificante,·
que haverá de crescer, cada vez mais, ao ler o que V. Ex•1
escreve? Vou continuar lendo, como estou fazendo, atentamente essa obra que recebi com carinho de~se giga9te que
comandou_ aquela Comissão que, para o País, era a Comissão
da limpeza, mas que V. Ex~ soube conduzir com isenção,
como magistrado, como a Nação precisava üultO. não preocupado com os flashes, nem com o editorial fádf. Ãnalisando
passo por passo, o judicioso Êlcio Alvares dava-nos Üções
que nem o Código de Processo Penal nos ensina. Eu diria
que, sem exagero algum, ,se Clóvis B~vilácqua e Rui Barbosa
estivessem aqui no Senado. sentir-se-iam honrados- em.se.r
seus colegas. E busquei no Direito Ç~_Víl~ h-Qtn_ens. do maior
conhecimento jud'dicó brasileiro. Tá.mbém sei q·ue, s.e Heleno
Pragoso estivesse aqui, beberia em suas linhasensinamen~o~.
'orque, quando V. Ex• manifesta o· seu parec"er, citieira escrito, .
queira oralmente, sinto- uma pedagógica col9cação do que _
é a verdadeira aplicação da justiça, com equihbrio e com
eqüidade. Tenh~ dito, lá em ~sa, que fiz muitos amigos no
Sen3d6; em Elcio Alvares, todavia, tenho um s:onselheiro.
ConfinUarei buscándo esses conselhos lá no Ministério da Indústria, do CO~êiC_íO e .do Turismo;_ vou bu_scar_ para este
Seilador humilde, para o Estado que aqui represento e que
sei V. Ex" trata com muito carinho. Nobre Senador, não se
esqueça nunca de Caldas Novas, que é um primor para o
turismo_ brasileiro, ou de Vilas Boas de Goiás.
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é um homem que sabe tudo~ Quando conversamos, ele faz_
comentários sobre todos os problemas brasileiros,_ cobrando-me nosso comportamento aqui dentro do Senado. É um
brasileiro comum·, mas que representa o espelho do meu.comportamento. Imaginem V. Ex•s, nesta breve e despretensiosa
locução, sabendo que meu pai. há poucos dias, começou a
ouvir novamente, a importância de tê-lo aqui percebendo _exatamente o que está ocorrendo. Antes ele não ouvia, agora
já consegue faz~- lo,_ graças aos milagres da tecnologia, e isso
me faz feliz.
Sen~dor Iram Saraiva, vamos fortalecer mais· os laços
de amizade, as almas afins, os sentimentOs iguais. a compreensão da vida; tudo nos conduz ao estuário comum, ao estuário
da fraternidade, que é mais forte que o interesse materüll,
o interesse por postos, cargos ou funções.
Tive de V. Ex~ ensinamentos e, em nenhum momento,
deixou de ser para mim o exemplo de homem que sabe se
afir-mar, exemplo de homem forte, exemplo de homem que
está a mostrar aquilo _qu~_~on~sidero o ntaiqr_ e~t:;tndarte. da
sua posição, a inteligência: v: Ex'' venceu todos os obstáculos
e, hoje, não de"ixa de ser para mim mo_delo de personagem.
Diria, passado o meu mandato, _que _o meu tipo inesquecível,
um dia, quem sabe, foi o Senador Iram Saraiva~

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex" me permite um aparte,
__
_
nobre Senador Elcio Alvares?
O SR. ELCIO ALVARES -Iria prosseguir, logiCamente
tocado pelo sentimento que o Senador Jutahy Magalhães,
que já me fotografou, sabe exatamente estar acontecendo
dentro de mim. Estou me segurando aqui com pertinácia,
para usar o termo do Senador Mauro Benevides. Porém, tenho
de abreviar, por causa do tempo e porque·a.s emoções estão
começando a formar no meu int~rior um p~so:gue~ i:)ãra -itiíffi,
é o mais importarite: o da amizade.- Irei ouvir, logo, o Senador Mauro Benevides. Todavia,
conCedo, antes aparte ao Senador Irapuan Costa Júnior. que
vai. me hC?.nrar com sua intervenção, a -qual considero importante no momento em que estou fazendo a comunicação de
breve d_espedida para exercer o ca~go -º-~Ministro da Indústria,
do Comércio e do Turismo.
_Ouço, pois, o Senad~r lr?puan Costa Júnior e, em seguida, como alegr-ia, o Senador Mauro Benevidcs, a quem quero
dedicar uma palavra do afeto mais profundo.
Serlador lrapuan, po~ ~av<?r.

O SR. ELCIO ALVARES- É o primeiro pedido que
estou recebendo,. como futuro Ministro.
O Sr. Irapuan Costa Júnior- Agradeço ao meu Líder
O Sr. Ir3m S3raiva - Lembro, aíndi; de Pirenópolis
Mauro Bcnevidcs pela compreensão~ e digo que não permitiria
das-cavalhadas, onde os mouros e os cristãos-sãó'Vivenciados
e relembrados se~_pre. cc;rJ_Vi_d~-~·- g~.;: qi.le- já eSteve 1á_como _ que V. Ex" fizcsse_a sua peroração sem antes ouvir este meu
aparte. Eu não- abriria mão dele, porque conheço V. Ex"
SenadO-r, a viSíraresses pOrHOs. óJnlO'MhiíS(rO~Senador Elcio
há
20 anos, desde que assumiu o Governo do seu Estado,
Alvares, quero dizer à Dona Irene que nós o consiâeranios
em que_se houve com muita proficiência. com rriuita: seriedade,
de nossa casa- eu, Cida e meus filhos- , e ao Sr. Ulysses,
com muita honestidade. E eu era_, nessa época, seu colega
que é o mesmo Ulysses da ''Odisséia", ·que conseguiU:, com
no Governo de Goiás. Estivemos várias vezes juntos e falamos
os anos, singrar· oS má_res, chegar até aqui c ver um filho
dos
sonhos que saiam dos nossos corações. das idéias que
alçar justamente os mais altos postos na República. Desejo-lhe
elaboravam as nossas mentes e até do trahalho que com nossas
toda a felicidade. Não nos separarerrtbs. Ao·ccmtrário,·uilirmãos estávamos executando, V. Ex" no seu Estado e eu no
nos-emos mais. Agradeço :1 Deus por me permitir ser seu
meu, E hoje. quando V. Ex" assume um importante Ministério
amigó. Mufto obrigado.
neste País, gost~r!a de dizer que é com muita satisfação que
vejo essa Pasta entregue em suas mãos, porque se há uma
O SR. ELCIO ALVARES- Senador Iram Saraiva, V.
palavra para defini~ lo. meu caro Senador Elcio Alvares. essa
Ex~ fez uma referênCia à qüal gostaria de registrar, de coração.
palavra é a seriedade. A seriedade não é uma q_ualidade só.
Meu pai está aqui ouvindo todos os meus colegas e, na modéstia de sua vida, deve estar se indagando sobre esses conceisão muitas. e V~ Ex• as tem. Homem sério é aq_uele q_uc
usa a sua inteligência para desempenhar hem a su;.~ função
tos tão generosos, que realmente me trazem consciência das
e, no caso nosso, desempenhá-la em benefício do p
~rasilições ensinadas por ele, ao longo da vida. Papai tem 92 anos.
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Ieiro, e V. Ex• não tem feito OUtr.a coisa riesta Casa; homem
sério é aquele que respeita o- dinheiro público, e esse é um
traço na vida de V. Ex•; homem sério é aquele que trata
com lhaneza os seus colegas, e ninguém mais lhano do que
V. Ex~ nesta Casa; e que trata bem também os seus funcionários, e todos nesta Casa hão de concordar comigo que V.
Ex~ é uin licim-em-. é um professor no trato com aqueles que
convivem com V. Ex~ Então, quando falo que V. Ex~ é, para
felicidade de nós, seus colegas, do Governo que passa a integrar e de todo esse povo brasileiro que se debate em uma
crise, eu falo para economizar palavras, mas fico repetindo
que quando digo que V. Ex• é um homem sério é porque
vejo nossa qualidade muitas outras· resumidas-. Muito obrigado.
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respeito pela probidade do Senador Mauro Benevides. pela
sua inteireza e, acima de tudo, por uma vocação de vida
pública que considero insubstituível para o Estado do Ceará.
Senador Mauro Benevides. o seu aparte, neste momento,
fecha longo ciclo de gestos generosos de sua parte. dando-me
a noção da responsabilidade do meu mandato, mas muito
mais ainda. demonstrando amizade ines_timável e que quero
declarar, neste momento, enquanto viver, irriorredoura. Ouço
V. Ex•

O Sr. Mauro Benevides -Muito grato a V. Ex'. nobre
Senador Elcio Alvares, que praticamente me inibe, pelo impacto da emoção, de proferir aque_!e aparte que eu gostaria
de fazer neste inSta-il:'té~ absolutamente tranqüilo de que a
Mesa, presidida pelo Senador Beni Veras, não seria nunca
implacável, inflexível na aplicação do rigor regimental. limitando o n~_~so tempo no instante em que exaltamos a sua
O SR- ELCIO ALVARES- Agradeço comovido a interfigura como Parlamentar e, sobretudo, o acerto da escolha
venção do Senador lrapuan Costa Júnior, que foi meu companheiro ·nos mesmos anelos de governado ria.
do Presidente Itamar Franco. que veio pinçar, -nesta Casa.
V. Ex<' para servir no pt'inieiro eScalãO do atual_ Governo da
Vivemos um momento páftfCularmen-te ímpar na História
do País. Lá no Estado de Goiás, a participação de Jrapuan
República. V. Ex" m.enCionOu, há poucos instantes, aquele
episódio inapagávelpara a su~ vida pública, espetáculo inolviCosta Júnio"r foi in-tensa para a fixação de comportamento
de viqa pública. Hoje, esse eminente Senador tem tido aqui
dável, diria eu, para a história político-instifuciOnal do Pais.
uma posição que em todos os-momentOS bórii"Oiúl cOnffança
quando o Senado, em 1992. teve que julgar o ex-Presidente
do povo de Goiás. Por certo. como comunheiros do futuro,
Fernando Affonso Collor de_MeJlo. E. dentro daquele roteiro
que se traçaram de normas_ procedimentais que, instaurado
vamos ainda dizer as mesmas palavras de compreensão, como
o processo, teriam de ser seguidas de modo rígido, pelas recose fossem os idos de 1975, 9ll~n_do tiv~mos a re_spOn~aQjlidade
mendações da Lei n·' 1.079, pelos incisos constitucionais e,
de dirigir nossos fespectivõ"s Estados. solJretudo, porque o juiz processante, trazendo para esta Casa
Muito 'Obrigado, Senador lrapuan Costa Júnior.
Permita-m-e o Senador Mauro Benevides faz_er uma colo~
toda a sua experiência judicante, as estabel_eceu todas, precisácas:ão. Vejo, com terriura fora do coffiüJU, o senador. JÕão _ vamos fazer com que b Senado Federal cumprisse. de forma
C~lmon. E se até agora não lhe-dei o aparte que ele merece
exemplar. todo aquele rito de medidas e de providências,
inclusive aquelas que deveriam assegurar ao~ç_1,1sado o seu
-. os colegas vão me perdoar - é porque eu gostaria de
direito de defesa. V. Ex• ressalta que, como Presideme da
encerrar <!sta rriõldura- se o Senador João Calmon me permiCasa e corrroãpóiO inafs<::-repãrite das Lid~ranç~s_, conseguimos
tisse-, com a sua palavra. João Calmon, em todos osmomenidentificar em V. Ex' a figura ideal para assumir urna posição
tos, na convivência de amizade fraterna, t_em sido um consedelicada. V. Ex• reunia os atributos de jurista com longo tirocílheiro. O seu cornportamentQ_ como Senador ~ Deputado do
Espírito SantO -marcou fase dourada na vida parlamentar do
nio, com experiência. com atuação no foro do seu Estado
e com intet-Venç6es, tainbém, junto aos Tribunais Superiores
meu Est3do. Se o Senador João Calmon me permitir essa
aqui em Brasília, e V. -EX• aliava tudo isso a sua condição
pequena· reiVihdicação, me dê o privilégio de ser o último
dos meus colegas a falar, porque vou levar as suas palavras
de político experimentado. um homem que tinha trânsito junto
a todas as bancadas. Então, naquele momento, V. Ex• despon~
no mais recôndito da minha alma, corno advertência e contou, diante de mim, Presidente da Casa. e diante de todos
selho.
.
. . . . ..
os seus companheiros. como a escolha ideal, como o homem
Com a ãquiescérl.Cla do Se_nador João Calmon, ouço o
talhado para presidir aquela Comissão, que teve como· Relator
Senador Mauro Benevides. Se me permitir o Senador Mauro
o nobre Senador Antônio Mariz. E. daquela conjugação de
Benevides, estou fazendo ao contrário, porque a homenagem
esforços, resultou um parecer lapidar, iniciando por ele todas
é minha para todos os colegas. Não es~ou abrindo mão de
as normas que se seguiram àquela pririieira manifestação que,
dizer isso, nesses momentos inesquecíveis. · ·
Sobre o Senador Mauro Benevides, diante dos meus famiem menos de 24 horas, o Senado tomou conhecimento-. pelo
empenho de V. Ex•, pela clarividência do Relator e pela maniliares, da minha mulher, do meu pai, dos meus amigos, digo,
festação de confiança dos 21 membros dqquele colegiado que
porque é preciso que eles saibam: se, em muitas vezes, pude
constituímos imediatamente com a instalação do processo.
dar _o melhor do meu esforço em favor do País e desta Casa,
Neste instante, nobre Senador E leio .Alvares, poderia destaa presença de Mauro Benevides foi fundamental. Em nenhum
car, como já o fizeram outros companheiros, o trabalho de
momento deixei de recolher sua palavra de estímulo. LemV. Exa nas comiSsões-. a sua atuação neste plenário, aiuação
bro-me de instante histórico êrri minha vida, quando, evidentepermanente, na _tribuna, nos apartes, nos conciliábulos, promente, nos albores do mandato, existiam dúvidas daquilo que
movendo a superação de dificuldades imensas. Recordo-me
seria capaz ou incapaz de fazer.
que, numa manhã de sexta-feira, V. Ex• assomou a esta tribuNa escolha do Presidente da ComiSsão Especial que prona, que hoje honra e dignifica mais uma vez, e defendeu
cessou o impeachment do Presidente Fernando Collor, a interas Santas Casas de Misericórdia de todo o País, que atravesvenção do Senador Mauro Benevides foi deciSiva, entregando-me uma das tarefas da mais alta responsabilidade que desavam, naquele momento, uma situação de verdadeira insol- ·
vência, pela inadimplência do Ministério da_Previdência e
sempenhei até hoje, com palavras que foram não palavras
dos órgãos do Governo Federal que se recusavam, criminoSagenerosas, mas palavras de estímulo e de confiança. Tenho
mente, a repassar os recursos devidos às Misericórdias. V.
-declaro isso de público, para que todos ouçam - o ~aior

~
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Ex•, como homem que apóia o Governo, vem. à_ tribuna e,
de forma contundente, incisivà,--profligou aqueie atraso e fez
um apelo lancinante; depois, ocupou muito maiS do que a
tribuna do Senado FedCrãl. onde reSs.oa a sua voz tonítrua,

ocupou uma cadeia de televisão. por delegação do próprio
Presidente da República. que viã Cm- V. EX• a figura escolhidã
para conclamar a Nação naquele momento a um _posicionaia, e a afii"mação de que o poder público não faltafia,- naquele
instante, àquelas instituições beneméritas. Tudo isso insere-se
em seu currículo. Eu me permitiriá, agOr~C-C'ita?Uin flúo fCcen~
te: há poucos dias, quinta-feira ·pasSaâa,--no Sillão ·Nobre do
Senado Federal, sob o patrocíniO da própria Mesa Dffeforã
da Casa, com a nossa adesão espontânea, V. Ex" autografava
seu livro sobre o impeachment, revelando, ao mesmo tempo.
o júrista, o político e o histOria-dor. que permitiu~ nã-o a nós,contemporâneos desse fato, mas, sobretudo, às geraçõ_es porvindouras. o conhecimento exato do que foi um dos grandes
momentos da vida política do nosso País. V. Ex·• há de se
recordar que es_tava eu à direita do Presidente Sydne_y_ S~nche~
e fui instado a ouvir o advogado Moura Rocha ler. dirigida
a mini. Presidente do Congresso, e não ao Juiz 'Processaflte,
Sy~ney Sanche~.- _aquela carta singela de renúncia "do Presídente Fernando Affonso Collor de Mello. Minutos antes. talvez urna hora antes daquela sessão, em meu gabiriete- gabinete hoje ocupado pelo Senador Humberto Lucena-. V.
Ex~ e eu havíamos prognosticado aquela hipótese qUe -ã.finã.I""
se configurava. DIScutiu-se, na ocã.sião, cjue·m Seiia ·a aí.úoridade competente para receber a carta de renúncia: se _o Presidente da sessão, Minístro Sydney Sanches, _QU se_J:U~ que
não ocupava a cadeira príncipal~--nla""s"-qu-e integrava a Mesa
na condição de Presidente do Senado. Reco_rd.o-me. com absoluta precisão. que V. Ex" disse: - Meu Colega, meu Presidente, a autoridade para receber a renúncía é o Presideflte
do Congresso N3donal. ·v. EX' é qtie- deverá recebê-la, se
realmente for essa a in"teitçãO--dO- Presidente da República.
- Aquela situação configurou-se com absolUta riitidez, V.
Ex" teve a visão de futuro para me identificai'-aquele caminho.
Tenho certeza de que o seu livro está fadado a ter a mais
ampla repercussão junto aos historiadores, sociólogos. es~u
diosos de todos os níveis, e não apenas junto aoS profissiOnais
de Direito; enfim, a toda gama de pessoas-que desejar conhecer um dos episódios mais delicados da nossa histórí3 :PolítíGa. --Esse livro se-iá -lançado, nos próXimos di3s, junto aos seus
conterrâneos. daqui seguindo João Calmon_~ que é um capixaba cearense. e Gerson Camata; os Deputados e iOdOSilós
que nos agregaremos, numa adesão espontânea para vé-lo
autografar seu livro, tendo -ao seu lado essa dama- çxtraordinária que é D. Irene Alvares e seu pai que, na vitalidade
dos 90 anos, também vibrará_ quando seus conterrâneos o
aplaudirem vendo-o consagrar uma atividade político-parlamentar, transplantada naquele livro, que Sinaliza, sem dúvida,
um trabalho profícuo e fecundo que V. Ex" vem re3.Jizaildo
como ~enador da Rcpúblic~. representando o Estado do Espírito Santo. Lamento que V. Ex• ténha que deixar o Senado
Federal por algum tempo para servir ao Governo Itamar Franco, para levar, naturalmente, ao Presidente Itamar a marca
de apoio desta Casa, representada não ape-nas pela sua banca. da, mas pela expressão indiscrepante, generalizada, de todas
as bancadas. Para desgosto nosso - e falo como Líder do
PMDB, neste instante- V. Ex~ não integra os quadros peerne~
debistas. V. Ex~ chega ao Poder Executivo com a unanimidade
do Senado Federal. Quando o Presidente Itamar Franco ouvir
os apartes e o discurso de V. Ex~. na tarde de hoje, ele procla-
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mará para si próprio e para a4ucles que integram o drCtilo
mais- próximo das decisões governamentaiS: - Firialmcnte.
acertei! Escolhi um grande Minis~~()_ que no Congresso _tef~
trânsito suficiente para sUperar. às vezes. a falha e a omiSsão
de lideranças dos partido~ _que -~e apóiam. -Não é que
eu queira hipertráfiai' V. Ex;• -pal-a assumir urna posturâ. de
coordenação no Governo. Não! Sei que V. Ex~ cóilhece as
limitações do seu _cargo c das suas atribuições, mas isso seria
como uma força telúrica que V. Ex·' irradiaria sobre seus colega~ do Senado, para que nós nos dispuséssemos a dar uma
colaboração, nã:o apenas ao Ministério da Indústria. do Coniércio e do Turismo. mas, sobretudo. ao Govei-no Itarriar
Franco como um todo. já que ele teve o privilégio de c_on1-~r.
na pessoa de V. Ex", com um auxiliar direto. capaz, compe~
tente, de espírito púhlico inexcedível, que deixa o Senado
abrindo uma lacuna entre nós, seus amigos, mas vai trabalhar'
com a dimensão bem maior, não apenas na tríbuna~ nem
nas Comissões desta Casa: V. Ex•.o vai atuar como Ministro
da Indústria, do Comércio e do Turismo,__e vai, sem dúvid~,
impulsionar esses setores vitais da máquina administrativa federal. A nossa saudação, Senador Elcio Al.vares, a rninhq
própria e da minha bancada, o PMDB!
O SR. ELCIO ALVARES- Se emudecesse àgora, n.essa
tarde-noite tão gratificante para mim. a culpa seria do Senador
Mauro Bene.vides._Já falei tanto pela vida afora, já_discursei.
já fui para cOrilícios, já negociei coisas de GOvernO e semPre ·
fiz da palavra meu instrumento de emoção e de trabalho,
mas há essa afirmação comum de que, às vezes, -as ·pessoas
emudecem porque não sabem dizer aquilo que a emoção perturba.
.
Conversamos tarito, Mauro Benevides e eu. numa lingUagem coloquial. numa linguagem de ~miza9~:_Ma!J~º m~ contando sua vidã, e eu dizendo a ele as minhas coisas.· Em
momento algum, fomo_~ _s_enador_es da R-epública. Si~·lples
rnente amigos diletos.
Penso que um dos sentimentos mais importantes rio ho~
mem é o da gratidão. O homem que não é grato não merece
nenhuma amizade. Se, neste momento, proclamo desta tribuna minha gratidão a Mauro Benevides, quero dizer. por inteiro, porque os g_estos. as palavras foram fuildamentais para
sentir, com toda a intensidade, a grande alma desse cearense
que presidiu esta Casa com tan_to brilhantismo, com· tania~
iriteligência.
Lembro-me- de Mauro Benevides nas sessões_ do Congresso, dando toques geniais de inteligência. Mauro Benevides, às vezes, até com perspicácia, faiia observações_ que
eram marcas vivas daquilo que é seu maior patrimônio, e
ninguém tenha dúvidas disto: o espírito aformoseado_ pelas
coisas da cultura, do talento e - diria mais- da vida plifilica.
Senador Mauro Benevides. há expressão singela. mas
que, quando dita da maneira como vou dizé-la agora; éexpressão total de gama infinita de vivências, SínteSe perfeita
das nossas COJlY_ersas_do dia_~ª-dia:.Senador Mauro Benevides.
muito obrigado!
r
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O Sr. Aureo Mello- V.

Ex~

permite..:me um_ aparte?
O SR. ELCIO ALVARES - Senador Aureo Mello, o
Amazonas est~ I~ em cima, e o- Espírito SantO está a1i" ria
costa do Brasil, re-cebendo o afago 9o Atlàntico; mas nó~
conseguimos Ufl1_ milagre: juntamos o EspíritO Santo ao Ama·
zonas em uma vizinhança que, para nós, para a minha família.
é altamente honrosa.
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O Semtdor Aureo Mello:é homem que -~em a sensibilidade
na ponta dos dedos.; o Senadór Ãurco Mcllo é um homem
de coraç-ão imenso, que abriga dentro dele as amizades infi~
nitas.
Senador Aurco Mello. ouço .sua palavra.
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da suu intc!igência e do seu temperamento. Encontrará tamhém no Senado a solidariedade dos seus companheiros I! amigos, que estão preparados c dispostos a ajudá-lo c a fazer
com qu~ ~) "?~c de V. Ex·•. cresça na mesma proporção que
o seu Mrmstcno se alevantará. Portanto, nohre Ministro Elció
Alvares. bom êxito na sua ·nova miSsão: que o -PrCsidente
Ita~ar Franco se sinta realmente recompensado pela inspiraçao qut:: teve em apontar o nome de V. Ex· para seu Ministério; que o seu partido tamhém se sinta gratificado pelo fato
de tê-lo apontado como seu representante para o Ministério.
Encerrando as minhas palavras com chave de Aureo - não
com chave de ouro, porque quem vai cncerrar com chave
de ouro é o nohre Senador João_ Calmon - desejo sinceramente a V. Ex·• todas as venturas: à sua senhora. roda a
alegria possível. decorrente dessa sua nova atiVidade: aO seu
venerando pai. aquele orgulho indiscUtível que todos os pais
sentem pelo triunfo do5 :-.eu:-. filhos~ e ao Espírito- Sarlto. ao
glorioso c rico Estado do Espírito SaÍlto; envio Os-p3rábéns ·
c a certeza de que. através desse ilustre filhO seu. ele estará
sendo vitorios~. mais uma vez. no campo da atividade pública.
Concluo. pedmdo a V. Ex" que não es_queça aquele Estado
pequenino c modcsto. humilde e próximo, chamado Amazonas. q~e lá. no extremo norte. ahre os seus braços para acolher
os tunstas e para ser transforma,do, quem sabe. numa fábrica
de navios poteOtes. que poSSam singrar_- aqUeles rios. ~strada~
líquidas que ali estão e, ao mesmo tempo. a fábrica das armas
poderosas que impeçam a cohiça internacional de ie"vá~lo de
uma vez do Brasil. Parabéns. portanto. Senador Eleio- Alvares
c muito sucesso na sua nova miSsão de Miilistfo ffiãís pOdeiO~So
de toda a Repúhlica.

O Sr. Aureo Mello - Muito obrigado, Senador Elcio
Alvares. Tenho a impressão até de que cu é que vou ser
o ~inistro e ":ão v.-Ex·' ~Rbos). Realmente há um provérbio,
muno conhec1do. que d1z que por trás de um grande homem
sempre ~xistc uma grande mulher. Eu._ a_nt~s ~c qualquer
outra c01sa. quero fazer aqui urna saudação muito amiga\~
sin~era à ilu~tre cantora c intelectual e grande esposa c gra;Jc
am1ga. que c a Dona Irene Alvares. Nessa vizinhança, a que
V. Ex• acahou de aludir. D. Irene tem-nos revelado uma
coisa· que realmente não é fácil descobrir: aquela infinita hon~
dade espontânea, que não é formada de uma postura ou de
uma at_itude artificial: é alguma coisa: que 'í'fáste dela própria
e. por 1sso mesmo·, atinge diretamente o nosso coração e no~
comove. Realmente impressiona porque é muitO rara. é-muito
incem um. No infausto acolltecimenro da morte da minha filha.
NeomCnia, cm um dcsastfe de automóvel, que ontem completou três meses. D. Irene foi uma amiga, uma irmã. uma mãe,
foi até uma visão celestial. O cãfínhO com que no5 trdtou,
a assisténcia que no5 dispensou, a solidariedade humana que
revelou a toc..lo instante fizeram de nós seus amigos imperecíveis c fizeram a nossa gratidão ser ahsoluta e imorredoura,
naturalmente extensiva a toda a famrlia de V. Ex". Senador
Elcio Alvares. Realmente. por trás de um grande homem·.
sempre existe uma grande mulher. Por isso, antes de mais
nada, quero formular esta saudação a D. Irene na certeza
de que, em -roda a trajetótia de grandeza de V. Ex•, está
O SR. ELCIO ALVARES - Nu_rn mundo de víolé;,cía
presente· aquela manifestaÇãO de inteligência, de bondade,
e de incompreensÕes, há q-ue se_ colocir -a pOesia. A Poesia
de- amor c· de carinho espontârieos. que sãO· peculiaridade
é fundamental para que os homens entendam que são raciona.is
dela. paTa nós reve_lada naquele infausto ensejo. V. Ex~·· irá
e têm sentimento.
ocupar o Ministério'da Indústria, do ComérCiO e do Turisnl-o;
O Senador Aureo Mejlo~_ que nos honrã Com a lh~neza
da mais·profunda responsabilidade e signíficação neste País.
do seu espírito e da sua amizade, _coloca poesia em tudo que
Quem sabe o que é gerir ou comaildar a indústria no Brasil.
diz, em tudo que fala, Hoje, me surpreendo aqui quando
quem sabe o que será lidar com todas as instituições e corri
o Senador Aureo Mello - -Senador. por inteiro. me leva
toda a coletividade comerciante âo Brasil;- quem sabe. afinal,
tamhém a reflexões de_ordem administrativa e de posiCionaque-, partindo dessas duas alas prosaicas. V. Ex·' também-terá
mentos que_ têm que ser feitOs em favor do seu Estado, o
sob a sua responsabilidade a importante tarefa 'de coordei1ar
Amazonas, para o qual, dentro da visão do turismo ecológko~
o turismo· brasileiro, pode imaginar o qUe 'o~ espera, qual o
tremendo encargo que lhe é atribuído e quaL ao mesmo tem-· certamente merecerá lugar de ~_estaque em qualquer projeto
do Ministério do Turismo.
po~ a prova de confiança que o Presidente Itamar Franco
Se o_ Senador Aureo __MeJlo me permitir, em nome de
está depositarido na sua pessoa de jurista, ila Sua pessoa de
minha_mulht!r Irene. devolvo, ~om o mesmo carinho_, o mesmo
Parlamentar, de homem de inteligência. de sensibilidadç ~
afeto, todas as demorlstraçõeS de ternura que·ensejou a minha
de lhanura indiscut~veiS. Somente assim põdef~ V. Ex~ capitamulher viver um momento importante na sua vida. __ Devolvo
near. ser u bom timoneiro dessas parcelas importantíssimas
à D. Tereza essa expressão de alma interior qtie V. Exa tranS~
?a ~oci:dade ?.r~~i~e.ira e vi~ a ~om po~to f_~z.7~ com qoe ãmite a todo _momento, dando aos fatos não o }ado material.
mdustna se veJa fehz, satisfeita e intcgrada,_a() mesmo tempo,
mas o lado_ espiritual. o lado que realmente_ alirrienta aquilocom as saas·tarefas essenciaiS,_ que representam. ·o futuro-deste
que temos de mais sagrado: a sensibilidade e_ o íntimo que,
País; o comércio. que é uma atívidade tradicional no Brasil
às vezes, é insondável, diante das agruras e dores humanas,
desde os tempos do seu descobrimento, e também essa porta
Senador Aureo Mello, somo~ vizinhqs. tão juntos (;"! tão
nova, quase celestial que se abriu e está abrindO ã.inda agora.
perto~ nos momentos de alegria, se_mpre_ estivemos presente5~
cada vez mais- o turismo brasileiro--, que alcançará Estado
na ausência_, nos morrientos de dor._ de_diquei-lhe uma prece;
por Estado po-rque Cáda Estado hrasileiró- -é útn pedãçõ do
acho que foi muito mais importante auand6 a_ _Irene disse
paraíso, é :um reino encantado, cheio de çois_as maravilhosas.
iC}llilO qUe pensávanlos: que nllnha prec~ não fosse uma prece
uma trajetór-ía
ser reita pelos anjos e ·por aquele-s q-~~
solitária.
querem conhecer um pedaço do céu. Senador Elcio Alvares,
.
V. Ex<! tem pela frente uma missão gigantescã: mas tenho
Portanto, muito obrigado, muito obrigado mesmo •. e, tec~rteza-;- e tenha V. Ex" essa certeza --(i(!' que V. Ex~
nha certeza, sua palavra foi momento de ternura; ternura
saberá se desincumbir plenamente, em funçãO-da sua cultura,
que só os poetas sabem fazer.

e:

para-
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Chego na fase derradeira, não diria s,ucumbido pela emoção; chego à fas~ derradçi_ra conscieQte_dãs g~av~s responsabilidades. E rnv-edo, da ma-neira ~riliiS iiífOêfual possível, o sentido do discurso: não concedo o aparte, exijO-o:
- Para encerrar essa grinald? ~ã_q J?0!1i_ta de palavras, que
hoje ornamentaram minha personalidade, faladas por vozes
inesquecíveiS, coriV(ú;o~- -reclamo. exijo _t?~~pa:fte'âeSse grand_e
Senãdor do ESpíritO Santo, meu dileto e fraterno amigo, "Sen_a-

dor João Calmon, de quem recolho as palavras firi3is-ci:miemoção e muita a-mizade.
O Sr. João CabDoD - Sr. Presidenfe; nobre Senador
Elcio Alvares. Srs. Sena-dores. neste momento, falo por delegação do nosso enlinente Colega, Senádor Gel-san Oimata,
que ficou retido em nosso-Estado. mas me pediu que saudasse
V. Ex~. em nome do nosso futuro Governador e dileto amigo
de todos os membros do Senado Federal. Falo também por
delegação de um irmão~ de V. Ex~-. nobre-Se_n_a~or-Elcio Alvares~- José Carlos da Fonse'ca. ex-Dej:turádo "f'ederal. aqui presente, e que desde o-primeiro minuto aqui perma-neceu para
lhe prestar esta homenagem, que é urna das rnai·s e-mocioriantesde que participei nos 31 arids-de minha vivência -no-Congresso
NacionaL A minha homenagem maior. nobre Senador Eicio
Alvares. dirige-se à doce Irene, que aí está na tribuna de
honra, e ao seu amado pai. nos seus 90 anos, bem vividos,
que· tem como tí~ido maior- de glória da sua vida V. Ex\
nobre Senador Elcio Alvares. O nosso Estado, geogfãfica-=- ·
mente tão pequeno, vai ter, a partir de amanhã, o seu quartoministro-; depois -de Eurico Sales Aguiar, que foi titular da
Pasta da JustiÇa;· de Ernãne Galvêas, MiniStro--da Fazerida;do recentíssim() MiniStrO Romildo Carihim~ titular -da Pasta
da AdministraÇão; Estou certo de que depois-da" sua fulg-urante
atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre u impeachment do então Presidente Fernando CoHOi e da CPI
do OrçamentO~: V. Er ocupará um lugar de singular rélevo
na Históiia da terra ca-pixaha. Por mero acidente, V. Ex•
nasceu em Ubá, Minas Gerais, mas-tOdos nós- nãõ abrimos
mão da sua condição âe capixaba, capiXaba que adora a no·ssa
terra e que honra o nosso Estado. -creio-; nobre Senador E leio
Alvares, nesta-rápida saudação; que--v. Ex• preenChe as três
condições que, segundo aprendi em uma visita a uma academia
politica na então- República Federal da Alemanha, devem
marcar a- -vida de um homem públic-o: o -primeiro requisitO
é ficar em paz com a-sua consciência~ e-:é O qUe- V. EX~ tem
feito ao longo de toda a sua fulgurante carreira- política; em
segundo lugar,_ -de_fender os- interesses do :seu país- e V.
Exd não te·m feito Outra -coisa ao-longo do exercício dos seus
mandatos de Deputado Federal, Governador do_ Estado e
Senador da República......:.. vindo-apenas;em terceiro lugar,
seguir as diretrizes_do seu partido. Creio--que V. Ex\ que
cultiva a· Modéstia, talvez ainda não- tenha feito uma análise
sobre sua carreira política. V. Ex~ passou -quatro anos COmo_
Governador do nosso Estado. Lembro-me de um momento
culminante da sua vida, quando estava-no plenário do Auditório Petrônio Portella, não na Mesa que dirigiu os trabalhos.
Era apenas; eu diria, um dos numerosos membros da CP I.
De repente, sem que V. Ex~ sequer tivesse Sido programado
como ·um dos- oradores, naquele momento-culminante da vida
do Congresso- brasileiro·, em todos os tempos, V. Ex~ pediu
a palavra e, num improviso·reatmente antológico; que jamais
esquecerei, arrebatou náo- apenaS aqueles que se encontravam
no Audit6rio- Petrónio Portella, ·mas eu diria fnilhões de brasileiros que acompanhavam,_através-da televisã-o~ todos-os-deralhes daquela sessão- inesquecível. Agora. com-o coroamento
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desta fase da sua fabulosa vida pública. porque_ outros _êxitos
o ~spe:ram, V. Ex·.> se prepãra para assumir um Ministério
do Governo Itamar Franco.~ Estou certo cJ:e que V. Ex• Vai
hori"iãf cã.da ve:i mais ãquele Estado
elegeu corno a terra
do seu coração. A sua honestidade, a sua ·correção como
homem públ~co, co~p-_chefe de família, como_ amigo, cuja
capaCidade de conquistar amizade. de mantê-las e consolidá-las cada vez mais representam um tipó de glória. Eu não
poderia deixar de dirigir estas~ palavras em nome de todos
os seus conterrâneos do Espírito Santo: desde o distrito mais
humilde à nossa bela Capital. QUe_ De-us o__abençoe, nobre
Senador Elcio Alvares. honrando a--Vida Pública deste País
como um dos seus astros mais fulgurantes:-

iiue

0 SR- ELCIO ALVARES .:_Vou conversar com o Senador João Calmon como- se estivesse conversando com o velho
Ulysses, no- alto dos seus 92 anos. Não que eXista entre nós
uma grande diferença -de idade, mas sim peque tenho por
João Calmon- respeito que chega a ser filial. Quando- vejo·
CalmOn fazendo a pergunta- que _para mim eStá sendo habitual: "Onde anqa o italianinho'?··, respondo-lhe sempre que
Camãta tem um !nodo de agir bem diferente do no_sso. Camata
é um vitorioso permanente. Camata é, talvez. o modelo de
polític-o no Espírito Santo que ganhou todas as eleições, um
verdadeiro feiticeiro- do voto. Mas quandC? João CaJmon-p-e_r~
gunta por Gerson Camata e a ele se refere de maneira tão
afetuosa corria' .. o. ítalianinhÕ", é o· Calmon pai, o C.almon
conselheiro, o-caJmon que tem cuidãdo põr nós.
Sei que comigo João de Medeiros Calmon -nome que
é uma legenda, que entrou na História do Brasil de man~ira
tão afirmativa pela coragem ... João Sem Medo .. - , é excessivamente generoso-. Generosida<;le que brota da convivência
de tantos anos e, agora,-·neste grande milagre do Senado que
vou revelar: est~Casa é uma !-!Sina permanente de amizades.
Os que ingressà.m neste plenário são tocados por um feitiço.
cujo sabor os que estão lá fora talvez não entendarn. Não
é corporativismo, não é"espírito de-Classe; iimanditde, identidade de propósitos. E João Calmon reina aqui pela-grandeza
de seu exemplo, pela vida toda marcada por--episódios que
servem de reflexão. João Calmon não é soniente esse paladino
da educação constante, toda hora falando, pedindo verbas,
pedindo respeito ao Texto ConstitUCional, dizendo ao Mlni.StrÕ
Murilo Hingel_ <!_a importância da sua viSão de idealistã. Às
vezes, até, João ·calmon é o Senador da Escola Técnica de
Colatina. qUe fOi na verdade -a corporificação ·material dos
seu-s sonhos. q_ João Calmon que fala, que vai ao exterior
defender a educação; o João Calrnon que para nós, permanentemente, é apóstolo -da educação-, um dia pegou o ideal dos
infinitos do seu espírito~ da sua inteligência e plantou o ideal
lá _em Colatina., .Um~ escola técniCa que -pelos tempos aJorã
vai testemunhai, na força dos alicerces, -do cimento, do ferro,
a grandeza deste homem que _teve o dom sublime de perceber
que a educação é a pedra angular de um povo que deseja
alcançar lugar privilegiado no concerto das outras nações:João Calmc)n fOi compaÍlheiro nos meus aibOfes· na televisão, quando s-e-:- iniciava, no Espírito Santo, os primeiros momentos de imagein- imagem fug-idia. Mas era João Calrnon ·
que estava ali dando o toque de pioneirismo -que o Espírito
Santo viu. Ali,__ q_uem sabe, nas pfimeiras aparições no vídeo,
o político Elcio Alvares começava a ensaiar os passos·tftidaís
através dos Diários e Emissoras Associadas, representados
pela. TV Vitória·.
João Calmon é uma figura que o Camata um êlia, ·na
penitência dos seus pecados políticOs _;-e teve alguns, inclusive
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em relação a _mim - quando o destino do E:spíritl) Santo
dentro de relicário exemplar a figura que diria. na luta ~m_
foi decidido por um gesto de Camata, que nos deu uma penia
favor da Educação, quase santa, de João Medeiros CaJmon.
tência muito grande, qu_e amarguramos até o dia de hoje, que. para honra minha. integra a bancada do Espírito Santo,
a derrota da eleição de 1986. João Calmon foi pára Camata. e que. na última palavra desta comunicação, tocou no meu
num determi_na~o mome_nto, a absolvição do seu pecado poli· sentimento com a sensibilidade que somente os espírito~ privi;tico -se pode existir mais alguns que catalogo ao lado daquela
legiados são capazes de fazer. ~u_ito obrigado, Senado!' João
memorável -~1eiç~Q_ d~ 198~_. No momento érii_ (Jue Gei-Son Ca1món. Orgulho e glória-da representação do Espírito Santo
Carnata, na força do seu prestígio. Cam;3tã-qu·e era a grande
no Senado da República.
- ·
. _ _- _,
força que comandava o processo eleit9ra!! ~rç~beu que a
Meus companheiros, agora faço o convite- Uõi~er5âf..N.-.q
força do poder econômico, a força dos conchaves políticos
tive tempo de redigir convites. e quero fazê~lo dest~ tribuna.
1
estava atropelando_o_homem santo no seU co-mPortamento A pa~ir de ,amanhã o Ministéri_o da Jodústria. Côrilércio ·ç·
político. não teve dúvida e, atendendo às instâncias do amigo
Turismo será o p"rolongainento do gabinete de cada.Urtt. ouero
dileto do Senador João Calmon. o Rui, fez u·ma c3.rta ao
recebé~los da_ mesma forma. de braços aberto~;<>" qU<=:" n.~ó
povo do EspíritO" Santo dizendo. da importância_ da eleição
me impede de fazer o cultivo diário desta Casa, porque aqui
de João Calmon. A voz de Camata ficou_ em 1986. É dessas
virei buscar. permanentemente. a fonte de.inspiráção para
corresponder à confiança do Presidente Itamar Franco. - ---.,
vozes que tém a força de eco extraordinário e ela perCute
por todo o Espírito Santo.E _agora, nas imediaçôes da eleição
Minhas palavras de convite para a posse amanhã. às. llh
de 1994. Gerson Camata não vai falarsozínho;_ Gerson Camata
horas, no gabinete do Presidente da República_, para a ~~~ns·
vai contar conl. um companheiro ao_seu lado, chamado Elcio
missão. do cargo e, às 17h30mín. no Edifícjo do Mini$t~rio
Alvares. dizendo ao povo do Espírito Santo-que a luta de
da Indústria, do ComérciO e do Turismo representam o ln3icii'
João Calmon pela Educaçáo é tão nobre que deve ser a moi~
preito de agradecimento e· homenagem a todos os. Colegas·
dura de uma eleição, que será um preito de gratidão de todos , que integram as bancadàs de todos os partidos do Senado
da República.
os capixabas, àquele que, ·em nenhum momento, descurou
· Para encerrar. quero, neste momento, reafirmar~ ria força
do seu ideal e, com uma simplicidade de gestos, mas uma·
dedicação obsessiva à causa que abraçou, inscreveu-se neste
do meu ideal, na convicçãó da minha sinceridade. uma palavra
País como o grande paladino da Educação brasileira.
· de solidariedade pennanente ao Presidente Itamar Fránco.
Meu amigo João_ Calmon, meu companheiro João C3.1No período-inicial em que aqui me coloquei a favordoGover~ ·
mon. fiielt'COilselheiro João CaJmon. sabemos corno tudo co- , no. buscando a governabilidade, tive momentos que me con..
meça. Amanhã_, d_ol! o primeiro. passo para Participar de expe~ · duziram ao convívio pessoal com o Presidente da Repúblicà.
riéncia nova na minha vida pú_blica:. Vou dirigii·um Minist_ério.
Não fui Colega de Sua Exçelênda nesta casa. DO Presidente
O que será a trajetória de.sse Ministério. soriteríte Deus pode· ··sei de alguns atos e de participações em várias fases do proria responder, se nbs desse o priVilégio da antevisão do futuÍ'o.
cesso legislativo.-Conheci Sua Excelência no exe'rCíció da Presidêncià da
. Todavia, vou levar ao lado dessaS'preceS que recolhi de vo1osde êxito, as palavras maiores daqueles que podem me falar,
República e hoje quero proclamar aqui, de_ público~ que no
~ :·'~,,
momento em que me invisto da responsabilidade ~e Min~tro
no sentido do aconselhamento: · _,.
Tantas lições hoje recolhi; que estão dentro de_ escrínio
da Indústria, do Comércio e do Turismo.."'sou··.um -áedicado
dourado como provas vigorosas de que a amizade é a alavanca
e fiel companheiro do Presidente Itamar FrancQ.
.
que nos leva a realizar e a fazer as obras e as tarefas.
· Neste instante, tnanifeSto aos meus qüeridos Par~s do
Encerro, João Calmon, dizeodo a vocé que - e permi~
Senado da República a certeza de que vou- trabalb3rdenodad~·
ta~me agora a intimidade, a intimidade do companheirismo.·
mente. para que o Minístér_io da Indústria, do CprilêrciO_e
cadeira lado a lado -- se alguma coisa pOsso 'pedir em .seu
do Turismo dê ao Presidente da República a sua ·pareCia· de
cofaboraçâo; para que possamos. ao término dajornada. dizer
favor. pela verticalidade do seu comportamento, é que o nosso
povo do Espírito Santo, nos cohJinS Já de Mucurici, nas barran·
que o Senado da República, da força viva da solidariedacfc
cas do rio Itabapoana, es~~ _rio lt~bapoana tão claro e téJo
que ora estou recebendo, fez·se presente._ dando ao o~r:e~i·
querido do Deputado José. C~~l~s da FonseÇ,~.~7- que agoÍ'a
dente, não só o apoio necessário à governabilidade ,, mas.
me honra com sua presença desde o p~imei,f9 -_momento, _e
sobretudo, a convicção de que este Senado_ da RePública ..
que agradeço de coração, porque é toda uma hj~tória de vida.
onde estão presentes figuras que exorrtam a vida públicâ br~si~
uma história dos primórdios da vida pública~ então, João
leira •. em nenhum momento da vida Ílacional faltou com'
Calmon. quando você cruzar os mais longínqqps rirlcõeS-'do
seu comPromisso de dignidade. NOs vários ProCessos que aq'ui
Espír.fto Santo, ao passar pela sua Baunilha .<JUerida, 9~4~ .~ ocorreram. o Senado disse ..presente''", de forina afirrila'tiva,
estana, ao lado da estrada. a casa em que nasceu J.oão Calmo_n •.. ,, patriótica_-e_profundamente correta para com os destinoS do
Deus coloque a mão sobre_·~ sou.~- ~abeç;:l. _J_o:ã·o, ,ç:almon.-. e·-·o - País.
proteja da maneir~ mais ,s~,~PI,irne, que um hom~m pode ter
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela benevolênc!a 'ck nós
a proteção divina~ .faça co~ que to~os os capiXJ!i~.~s compreen~
aceitar além do horário. A todos os Colegas aqui represendam que sua missão não é uma: mlssão q-ue 3Wil~e com este
tados e reunidos, diria. simpl-:smente, que o que oUvi hoje
mandato; sua missão é uma missão que nunca t.er~.fim, porque
eleva a convicção de que, cada vez mais. tenho que ser humilde
os idealistas vivem em razão do ideal; e no dia em que morrem
em razão dos desígnios de Deus. No momento-em que deixo
deixam exemplos que são cultivados como tqÇP:as arden~t;s , esta trjbuna. só peço que Deus me proteja sempre. como
epassadasdemãoamão, na carreira e noreve~~entodaqueo fez até hoje, porque. às vezes. as tarçfas_, aparentemente
Ies que, seguindo os exemplos, sabem perpetu~rr. pelo menos_
fáceis. são as mais difíceis. Aos meus queridos e fr2ternos
lá fora, os nomes que aureolam a vida públicaj>Jasileira. .
amigos do Senado da República, gostaria de afirmar que,
No dia em que se escrever a história do .J;.spírito Santo,
onde estiver, cada um estará muito perto de mim.
00 dia em que se falar da Educação no Brasil,. vamos colocar
Era o que tinha a dizer. Sr. Pl'esidente.
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Durante o discurso do Sr~ E/cio Alvares, o .Sr.
V -informar à Del~gacia Regional do Trabalho a ocorChagas Ro4rigues, .1" Vice-Presitf._ente, 4eixa a _cadeira rência de agravos, doenças ou sintomas constantes que acameda presidência, que~ ocupada pelo Sr. Beni Veras Su- .tem os seus empregados;
plente de Secretário.
VI -atuar em colaboração com os órgãos públicos no
Durante o discurso do Sr. E/cio Alvares, o Sr: cumprimento das políticas públicas de saúdç, higiene- e seguBeni V eras, SUplente de Secretário, deixa a cadeira da rança no trabalho;
presidência, queé__ocupadapelo Sr. Beni Veras, Suplente
vii _elaborar plano~ que será submetido ao órgão do
de Secretário, deixa a cadéira da presldêndti, que é oCu- MiniStériO do Trabalho -~tê o dia 31 çle dezemhro de 1994.
pada pelo Sr, Valmir Campelo.
para redução gradativa da insaluhridade _e su~ extinção nos
Durante o discurs_o-.do.Sr._ E/cio Alvares, o Sr. locais de trabalho, devendo sua execução não ultrapassar o
Valmir Campelo, deixa a cadeira da pri!sid~ncia, que prazo de 5 (ci~co) anos~-~.- :.="--o_·==-------· -=--- ·~ocupada pelo Sr. Beni Vera_.s-, Suplente de Secretário.
Art. 4\' Constitui crime, punível com _a pena prevista
'-· ...... , . _ ~ ........ ~ - .,, ~- ,. ,., noart.l46doCódigoPen:;t.l.ameaçadedemissãooudequal. O SR. ~RESi:9~N!E (Bem o Yeras) 7 -~o~re_ ~·--':l~~s~, +~-quer outra pun.iç~o contra 0 empregado que_ se negar a re~lizar
prOJeto de l~1 9uc_se.~á l~1·<? pelo~· S_eçretáno:
.. , . exame não extgtdo _legalmente, em e.specaal o ,de gravtdez.
~ hdo_q_s.egumte ,.
quando se tratar de empregado"rnulher.
_ .
PROJETO DE LEl DO SENADO N• S, DE 1994
Parágrafo úníci>. ~Incorre na mesma pena a que se rekre
DispõC ~óbté!â.-i.iesPonsabm.d&dedàelnp.resá n8.pro- este artigo, o empregador que, ao contratar empregado. extge
., • • 1 ••• • •
·•
•
•
•
••
~-· • exame não previsto em lei.
:~~~:,~.-~a~~e dé. -~~Us ~~-~re~~~os..e. ~á ~~~-~--~-~~~!...
.Art. 5" O adicional de insalubridade pago aos trabalha,,. 1.
,, · . ,
~ t·•··-·"-·-·· .. · .•. .;~ '''··.:-•, dores-._será calculado com hase no.total de.sua remuneração
O Congresso Nacional decreta,: - _.. , ,. : ·· .,,
..... , ,·mensal.
.
Art. 1" Os empregadores, públicos ou privados, têm.
,1.Art. 6'' É vedado aos serviços de saúde da empresa.
responsabilidade.suplementar na. promoção d.a.saúde de seus próprios. ou conveniados_, o c,ontrole de_ faltas ~o .trabalho.• __
empregados e obrigação. social e civiLde protegê-lQs.contra
bem como a exclusividade.na dimensão dos respectivos ates~
riscos à saúde no· ambiente de trabalho..
,
... -_···:
. tados.
~- ~
~ _
Parágrafo único;- .•• Os responsáveis pelos danos causadQs
Art. 7'' O Ministério Público do Trabalho_ê çompetentc
à saúde do trabalhador; decorrentés de negligência. impfu- para investigar e denunciar os ilícitos trabalhistas decorr:entes
dência· ou inôbservância daS normas legais pertínentes .à higie- da não observância das normas. pertinentes à saúde, higiene
ne, seguranç-a e tsaúde no_ tabalho. respon~erãt) penalmente • e segurança no trabalho nos termQs do art_._ 83_ da _Lei Com piepelo crime tipificado no art. 132 do Cóqigo Penal. ,,., ,
·,~ mentar n•· 75 de 20 de maio de 1993 .. , . ~~~ ~ . . . · ~
.·
Art. 2<:> Os em:p-regidores poderão organizar oU tontra-. ~·
Art._ 8•.< Aos sindicatos e;a)Je a. c\efesa do_s ;djreit9~ e irttt;:-7 , ,
tar Serviços- de .saúde de terceiros como forma de suplementar
resses iodividuais e col.etivos.d~ categoria, incJ,u~iye_.em _quc:;s.-:,
os serviços de sa~de-proporcionados pelo Sistema de Saúde
tõe.s adoliniStrativas -e ,judiciais,. podendo a tua r na_ çondiçãq
--SUS.
, __ ,~., ~.· ,;, . _______ ~
;,. ..._ : t·:·. •t.·J;• · • de substitutivo_proces:!loval. qua'ndo o objeto da.ação se: referir
§ 1~' . É facultado ·ao-;empregado utilizar ou aderir aos_
a saúde. higiene e; segurança nÇJ trabaJho.__
-,o planos de saúde suplementares. oferecidas pelo empregador.··
Art. 9~· O.~Poder Executivo reg1,1l~mentará o disposto
· § 2~'. A párticipação do empregado no custeio dos planos
no art_. 3\' desta lei nó prazo de sessenta dias~
-·
de saúde suplement'ares·oferecidos pelo.empre'gadpr fJCalimi· ,
· . JArt. 10. Es.ta lei entra. em yigor na data de sua publi~
tada a6% (ciriCo por-cento) do valor total de sua remuneração
cação;-- ·, •
•n
.. ;r r !
·•I·
mensal. __ 1
.~ ,_ .. ,, ,~,,~·_..,, ~<-•.-..t.l Ji,l. -,,·: ,r ... :, . ·;J:.-n-~~ !_ ,,; •
~.:Art~ 11. ·_Revogam-se as_ disposições em contrário.
· ,- Art. .3~-. O -ambiente de trabalho- deve s~r. pro_tegido-con.: '
·...... -~
....i-,
tra os·'riscos à saúde e·à se-gurança no' trabalho; cabendo aos.'··'
•'l·-! -~
' · Justificação
empregadores a ·adoção das_ seguintes 'medidas de·-proteção
:'?. r,r~jet<: -d~.·~~~·qu~ or:l '~ê~t?s~htam~s- pré_t~~d~_?a~-u~--.-, ·
coletiva e iildividual:
novo 5enudo a pohtrca de protêçào à saude, hzgtene e segu~
)' .......... proporcionar ·o acesso aos representantes do Sindi- rança do trabalhádor. defin,irld9 de maneira _maiS clara 35 -feS~ -cato-·do·s"'Trabalhadores da categoria respectiva. bem como- ponSabilidades dO-empregador.
aos integrantes das· CIPA, ou à Coihisão de Saúde da própria
(l.s empresas deyein ter um:(obrigação social para com
empr-esa ·aos• lo-cais de trabalhá pai-a !avaliação das condições', seus~ eriipregadosl-e p3râ com á ·so-ciedade como um_ todo.
de sahibí'idàde, em especiâl a observaçãO das·normas de higie~ - No Btàsil são ·mais de_ quínhentos mil trabalhadores_ vitiinã:dos
ne, segurahça:e saúde no trabalho; inclu:sive'paraacompanh3r por '#cidentes de'lrabalho e·m- cada ano. o que representa
a fiscalização do Ministério do Trabalho;
_
· · um::ftragédia pa:rá'·milhares_ de faffii1íáS~: _
· --- __-- · 'fi·Ú•informar a -unidaUe de Saúde do sus ·mais próxima
As despesa:S: 1é0m_ Saúde' e ·preVidência representam miM
ao·Iocai de trabalho e ao ór~ãó do Ministério do Trabalho, Ihões de dóiares•'de gastos para
cofréS da União. Esta
a rela'ção• das matérias-primas; produtos químiCos e outros situaÇãO ·precis:firíudiir e ser ameõi:Zada.-O~
agente5'utilizados no-processo produtivo, bem como as ati vida- .
A prevençãO ainda é o melhõr caminho, por isso a nece"ssides que poSsam representar qualquer risco à saúde dos empre- dade de adoção.«::e medidas ObjeTIV"ã's· cjue traga-m urilã rilefflõ="~
gadoS,' da populaçáo, e ao meio a:rllbieilte;
ria SUbstancial d3s Condições de -trabalho no BrasiL
-'·IJia...Lre·atizar programas Ue -formaçãó -em prevenção -à
A negligênaa·e a liresporiSàbiliditde ·empresaiiãl não posaúdé·dó fiabalhador, vinculados~ à sua atividade profissional dem ser premiadas com a impurlidaçte; Neste sentido, procue às ci:m1:lições do trabalho que desenvOlve;
·
ramos responsabiliZar aqueleS que- agirem de forma criminosa
IV -fornec-er- EquipariientO de Prote:ção IndiVidual ensejando riscOS"'ã1saúde do trabalhador e acidentes nos locais
EPI;
~ ~
• ~ de trabalho.
··
-o

___
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Na certeza de contarmos com o apoio de nossos pares, de saneamentO de noss~ sociedade, requeiro com urgência
submetemos a matéria para apreciação e deliberação- do ConN _ as inforrÍlações acima relacionadas.
gresso Nacional, com o acréscim,o substancial de outras suges. Sala das Sessões, 24 de janeiro de 1994. -Senador Jutahy
tões que possam ajudar a enfrentar o problema de saúde Magalhães
no trabalho.
·· REQUERIMENTO N' 3i, DE 1994
Sala das sessões. 24 de janeiro de 1994. --Senador Jutahy
Nos
termos
_do disposto no art. 216 do Regimento Interno
Magalhães.
do Senado_ Federal, -~ombinado com o preVisto no art. 50,
(À Comissào df! ConstituiÇão, lusfiÇli e i.:id~dania
§ 2~' da Constituição Federal, requeiro Seja _encaminhada ao
f! â Comissão de Assuntos Sociais).
Ministério da Agricultura a seguinte solicitação de informações:
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - O projeto ·será
1_:-:- Edital de líc~tação ·para o tra_nsporte de arroz do
publicado e remetido às comissôes competentes.
_
Estado de Goiás parã o Nordeste, em atendimento ao "ProSobre a mesa, requerimentOS que serão lidos pelo Sr.
grama Contra ·a Fome";
·
I,. Secretário.
2-Relatório(s) da(s)Comissão(ões) de Licitação de
Sâo lidos os seguintes
Transporte· de arroz do Estado de Goiás para o Nordeste,
•
REQUERIMENTO N' 30, DE 1994
da partida ou de todas as partidas;
3- J3.~~es da_ opção pelo transporte de arroz não beneNos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno
ficíàdo;do Senado Federal. combinado com o preVIsto no art. 50.
~4- Índice de quebra do produto quando do beneficia§ 2"' da Constituição Federal, requeiro seja encaminhada ao
Ministério das Minas e Energia a seguinte Solicitação de infor- mento;
5 -Estimativa do custo de transporte adicional por ter
mações:
_
se transportado_o arroz com casca;
1. Quais as informações que o Ministério já tem sobre
6 ~-Volume de arroz transportado
as dimensões da fraude em que estão envolvidas as empresas
~ LQçal de origem
distribuidoras de gás?
Local de destino
2. Que medidas já foram efetivamente tomadas pelo
Forma de pagamento (vista/prazo)
GoVerno para determinar os responsáveis pela fraude, puni. Valor do pagamento (unitár_ioitotal)
los e recuperar""o prejuízo?
Tarifa (CR$/tikm)
3. Que medidas o Governo já tomou para conter o conNome da Pessoa físicafjtiiídiCa que venceu a licitaç~o
trabando de gás nas fronteiras?
7 - Responsabilidade da Conab frente ao. Programa
4. Se as fraudes já perduram por maiS de 20 anos e
se os prejufzOs para a nação são tão volumoSós, por que impera Contra a Fome.
tal clima de certeza de impunidade que até o siildicato das
Justificação
distribuidoras admite abertamente a existência tla fraude'?
No momento em que as instituições públicas buscam mais
5. Em maio passado o -a-overn'o tomou a decisão de
rigor no trato da aplicação de recursos, mister se torna ma!ornão mais pagar os fretes que excedessem à quota de dois
transparência dos órgãos do Governo que tratam com prograquilos por pessoa por 'mês, o que fez cáir parâ US$45 milhões
mas destinados ao combate à fome no país.
mensais as despesas com frete do gás de cozinha e combustível
-0 recjuerimc!nto de informações ora apresentado iriselfquido. Sabe-se, no e.ntilnto, que a fraude continua .. Que
re-se no âmbito da competêrida fiscalizadora do Congresso
outras medidas o Governo pretende tomãt para reduzir ainda
Nacional, constitucionalmente definida, que, no presente camais as fraudes?
so,--demon§tra-s~ imprescindível para que Se consiga um ade6. Sabe-se que o Departamento Nacional de Combusquado e efetivo equilíbrio entre as ações públicas e o exercício
tíveis sofreU completa desestruturação no G.overno Collor.
da livre it'i,!ciátiva privada. Que pretende o Ministério fazer para dotar o DNC de condiSala das Sessões, 24 de janeiro de 1994. -Senador Jutahy
ções de fiscalizar efetivamente o setor e_ eVitar que frã.udes
Magalhães
vergonhosas como a das distribuidoras perdurem por anos
a fio até que uma circunstância fortuita leve __à sua apuração?
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Os requerimentos
lidos serão despachados à Mesa para decisão. nos termos do
Justificação
- -inciso II do art. 216 do Regimento Interno.
Num momento delicado de nossa histói-fa n.aciónaC-ein
Sobre a mesa. requerimentO _que será lido pelo Sr. l~'
que escândalos sucessivos vêm denegrindo a .i~agem que nó~_
Secretário.
brasileiros temos de nosso País, é imJ)iescin_dível que todos
---~--li~o o se~ui~te.
os esforços sejam enviados para que o escândalo das frãudes
REQUERIMENTO N• 32, DE 1994
perpetradas pelas distribuidoras de gás seja tqtalmente aQu_ra- _
do. Temos o dever de identificar os res·porisáveis,_ pUni-lOs
Nos termos do art. 255,11, c, 12, do Regimento Intérno,
e recuperar o prejuízo. Mas TJãO é só iSs().-Precisamos_ dotãr
requeiro que sobre o Projeto de Lei do Senado n\' 238192.
nossas instituições de condições de fiscalizar todas as atividaque '"disciplina o inc_iso XII, in fine, do art. 5." da Constituição
des que envolvam o uso do dinheir9 público. Para tanto,
Federal cr dá outras providências", além da Comissão_ consprecisamos aperfeiçoar a legislação e fortale;cer QS _órgá9~- de
tante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
fiscalização. _
___ _
_
_ _--~- :_ _ _ _
a Comissão _çle Rela,ções Exteriores e Defesa Nacional, para
O presente requerimento de informações visajUstãmente
opinar conforme art. 103, VIII do Regimento Interno.
subsidiar o Congresso Nac_ional no seu papel fiscalizador,. E
Brasllia- DF, 24 de janeiro de 1994. -Senador Irapuan
Pa~a que o Congresso possa cumprir ·sua parte no processo
Costa Júnior.
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O SK. PRESIDl:NTE (Bcni Vcras) --0 r~yucrimenw.
lido será puhlicado e. posteriormc·ntc. Tr.dul'do na Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - O Senhor Presi·
dente da República editou a Medida Provisória n" 413, de
19 de janeiro de 1994, que dispõe_sobre o reajuste das mensalidades escolares, no mês de agosto de 1993.
De acordo com as indicações das lideranças e, nos_ termos
dos§§ 4'' e 5•' do art. 2" da Resolução ir• 1189·CN. fica assim
constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria-:
-SENADORES

Titulates
Oivaldo Suruagy
Flaviano Melo
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Tem V. Ex· a
palavra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ore
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, renovo a_qui
um apelo a essa Mesa para solicitar do Governo e, principalmeme: do Ministério da Fazenda resposta a um requerirriCnto
de ~nformações que ap_resentei em novemhro. 0.? praZoS 'fá
estão es'gotados e eu não teria raião para aqui solicitar outra
providência. senão que V. Ex', por intermédio da Presidência
desta Casa, encaminhe novamente a pretensão para que seja
· respondido esse pleito.
- Sei, como V. Ex" sabe, que o nosso companhi!i'ro, M'itiiStro Fernando Henrique Cardoso tem o maior interessC ém
atender as solicitações desta Casa. Talvez o atrasoodesSa_reSposta esteja no segundo ou terceiro escalão do MüüStérih;Por isso, solicito que seja lembrado ao Executivo a necessidade de resposta a esse requerimento.
OSR. PRESIDENTE (Beni V eras)- A Mesa diligenciará
junto ao Ministério da Fazenda, huscando resposta ao requerimento de V. Ex•
·

Odacir Soares
Affonso Camargo

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

'''""''I.,..
Eva Blay
José Paulo Bisol
Eduardo Suplicy (PT)

Titulares

DEPUTADOS
•··•·
· ' . .' ·
-~ :;
S~plentes.
BLOCO
Mauro Fecury
_João Mendes

PaesLandim
Paulo Lima

Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Eduardo SupTicy ~-- Fia'l)iatto·
Melo _ Guilhenne Palmeira __ Henrique Almeida _ Humberto
Lucena_ Iram Saraiva_ Jarbas Passarinho _João França _ JonaS ·
Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Fogaça _ José Paulo Biso! _
José Sarney _ Jutahy MagalhãeS__ Juvênçio Dias _ Lourival
Baptista_ Ronan Tito~ Valmir <;arii_~lo.
· · · ; .. ,..

(YSii.. AUREO MELLO- Sr. Presidénte. peÇo á/{ài~~ra ,.
peraorde._m.
· · · ·
·
··
'
.t,!· ••
''I •

,,_.,.,i

•·•·'Iii, t

_-0 SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
,.
-·' ·~ ,.
José Augusto Curvo - ao nohre Senador.
João Henrique
PPR
o· sR. AURIW MELLO (PRN- AM. Pela ordem. Sem
· Maria V a! àdão
revisão· do orador.)_- sr. Presidente. há dias, tive o ensejO
Ronivon Sal:J.tiago
de denunciar uma verdadeira conspirata que se está fazendO
contrá.'a Zona Franca de Manaus, 'atr·avés.de err\.Cndas hpresen..:···
~j Ps-( A~~,~:
Osinânio Pereida
tadas ~ Constituição, visaildo reformá-~a e prejlldiC:.<t'r ·~iq-uela· '
PRN
··
. u"comes cia.iocb.a medida legal que tl;lntos hendício·s traz a minha -ter-ra.
Euc!ydes Mello
Sr. Presidente, custo a acreditar. mas é ·o empresariadO-·
PL
sulista que está c6ntra a região'. Eli:s -nãO pensaffi no -progteSsa~ 1'j
Diogo Nomura
Wellinton Fagundes do Norte e_ nem do Brasil. Pensam ·apenas nos uaiJ:hos iridividuais e das suas empresas, que pi-écisam asfixht'r~izona Fiâ-nca- para que possam ·prosperar melhor-no -seu éritendú. Eles
De acordo com ·a ResOlução n~ 1', dC -l~}S9~CN~-ftca estabesão contra toda espécie de incentivo para aquela regíão nortislecido o'segÍünte calen~ári~ para·a ÍraníiÚiç~o' dã rriatéiia: ··.·
ta. No entanto, são favoráveis a incentivos às suas áreas,
Dia 24·1·94- Desigiúiçãil"dá CoinissãôMista;
·
co~_(:( aqueles dá 'iilformãficã, o· po·rtc;· de O~trOS. rgráildes
!Jía25·1·94- Instalação da Comissão Misti; ·
que se vinculam pririéipalmente ao -EstUdo 'de São
Até 25·1·94- Prazo para recebimento de emeiiilis". · ... Est_a~bs
~~lb.
' .
. .,-.
Prazo para a ComissãO Mista emitir ~-6-p_lah!Ch ~óbre a
sr~-Presidente·:
"o
Brasil
não-_.tCffi;
prOble.mit
:c·ambl_ál
()'ãí
r'
admissibilidade;
a razão de nós, da Zona Franca, terffios o direitó de irrÍporúir
Até 4-2-94- Prazo final da ComisSão Mista;
produtos e mateiiài"()ue venham d~POis a ser re,~_e.ndidOs para
At.é 19,2·94- Prazo no Cóngress((Nacional.
o resto do Brãsil~O de!>envolviffiérito industrial-da Zona FranO SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- A Presidência dis·
ca do Amazonas ê alguma coisa de fantástico~_·cresceu,_ organiM
pensa,-na sessão de hoje, o período destinado à Ordem do
zou-se, é eficiente e está servindo a todo o País. ISso causa
Dia, nos termos do art. 174 do RegimentO Interno.
um sentimento de inveja, e é a ínveja um dos sentimentoS
A apreciação dos Requerimentos nos 25 e 26, de 1994,
mais malsãos e deletérios, capazes de destruir pessoas e lnstilidos no Expediente, fica adiada.
tuiçÇ>es, como tc;:ht ,acontecido ao longo da históri'a do Brasil.
O projeto d~ Zona Franca deU certo porque foi, 'ailteS
O SR JUTAHY MAGALHÃESPresidente, antes
de tudo, um projeto militar. Foi um projeto apre'serltado pelo
de encerrar a sessão~ gostaria de pedir a palavra pela ordem.
PMDB

·a:
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Presidente Castello Branco e vem sen_d_o mantido e sustentado
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Concedo a palavra
ao nobre Senador João França. _
principalmente pelas nossas Forças Armadas, que compreendem que o progresso do Amazonas é a garantia_ da _defesa
O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, de acordo
brasileira contra as proclamadas inve:stidas de: potências do
exterior.
- coin ·o ~estudioso italiano de Ciência Política Norberto Bobbio.
o Estado possui três poderes essenciais: o poder coercitivo,
Daí os senhores militares serem donos da gratidão_ de
o poder jurisdicional e o poder de tributar.
todos os amazonenses; sáo eles, sem dúvida, o_grande sustenNeste breve pronunciamento, desejO COmentar apenastáculo da Zona Franca de Manaus e das áreas lindeiras do
um desses __aspectos, precisamente o poder de fixar e cobrar
Brasil com países estrangeiros.
impostos.
O projeto da Zona Franca deu certo porque, até f990,
· Nos últimos tempos. em face
crise vivida pelo Estado
para cada dólar importado. a Zona Franca ·cotnprava 4 dólares
brasileiro, de modo particular em relação à pequena disponiem São Paulo. No Brasil, as importações hoje são livres,
bilidade de recursos. são freqüentes as declarações de homens
dando oportunidade a que todos os Estados lucrem e tenham
públicos. afirmando que é necessário um corajoso ajuste fiscal
vantagens decorrentes dessas importacões.
ou, errierge"iicialmente, para dar condições de funcionamento
O piojeto do Goveroá beÔ.eficiÕú tOda- a àrea com a
à máquina pública, aumentar írripostos. Uma grita geral_ levanabertura das importações. Agora, ·sãó os usiOeiros de São
ta-se quando o GOVerno anuncia a intenÇão de criar novos
Paulo os sonegadores que procuram prejudicar a área da Zona
impostos.
Franca; são os fabricantes de açúcar que emitem notas fiscais
Em minha opinião, a grita tem sentido, pois, no Brasil.
para Rondônia c o 3.çúcar não chega lá. É contra esses homens
há uma certa_ tendência a enfrentar os problemas apelando
que temos de estar vigilantes e de atalaia, porque essas pessoas
tão-somente para a lei do menor esforço. Há uma resistência
colocam o lucro e a·vantagem material acima dos interesses
bastante forte contra o enfrentamento vigoroso das questões
da Nação e dos interesses .da Pátria. Os sonegador~s- vêm
desagradáveis: ou melhor. fala-se muito e demoradamente
prejudicando realmente a Amazónia. com financiamentos
sobre as questões desagradáveis, mas aç_ões concretas para
continuados que eles têm junto ao Banco do Brasil, e esquesolução real dificilmente são conduzidas até o fim.
cem que a Zona Franca de Manaus não lhes vai prejudica:r,-__
No caso dos impostos. S-ãbe-se que existe sonegação. a
de maneira nenhuma, porque não é através dos nossos incenReceita Federal conhece-lhe os mecanismos, porém -p-refere-se
tivos que eles vão ser prejudicados nos incentiv-os que reivinrecorrer ao aumento· dos tributos a· Cortar· os caminhos da
dicam.
sonegação.
Existem, na Câmara, Deputados como José Serra- para
Recen~e_qtente, o jornal Correio Braziliense, em editorial.
ser direto e objetivo - , que fazem campanha, na Revisão
assim se expressou: .. Sempre que minguam recursos nas burras
Constitucional, Para derrubar o art_._40 das Disposíções..Consti- do Erário a tendência dos governos, pelo menos no Brasil,
tucionais Transitórias, que beneficia a grande gleba verde.
é compensar os deságios por meio de algum artifício tli"hutáriõ,
E esses Deputados não compreendem que o Brasil é um só
como ocorreu em data rece-nte com a instituição do Imposto
grande País unificado, parte de uma Federação-- nem é
Provisório sobre Movimentação Financeira. o malsinado
IPMF". O jornal continua, afirmando que é evidente que
de urna confederação- ~m que cada Estado deve procurar
ajudar o outro, fazendo com que o progress·o atinja de_ maneira
a hpessoa física no Brasil não tem chances virtuais de burlar
o Fisco, eis que as rendas do trabalho são gravadas na fonte,
·uniforme todas as parcelas do grande todo que é esta Nação,
Embora se saiba que a eficiência no proceSso arrecadador
igualitária no seu idioma e no seu patriOtismo.
depende do dinamismo da Receita Federal. pouco ou--quase
Sr. Presidente, mais uma vez venho a esta tribuna, como
nada se faz no sentido de garanti-lo". condu\ o"jOri:tal.
pretendo vir muitas e muitas vezes, denunciar essa conspiração
O Esta.do brasileiro, Sr. Presidente e Srs.' $enadores, exeque visa prejudicar a Zoha Frcinca: e ãpelar· ao Poder Legislacuta o poder de impor tributos, porém despfeocu-pa-s·e da
tivo, através dq.Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
justiça na cobrança.
,
ou seja, através do CongresSo Nacional. para que não dê
O Estado multiplicou os impostos. No Brasii',._pagam-se
acolhida a um alude de emendas que já existem e visam prejUimpostos em tudo e por tudo. Existem impostos 'explícitos
dicar e alterar aquilo que está estatuído para a Zona Franca.
e implícitos, embutidos, específicos, por tempo determinado
O projeto da Zona Franca de Manaus _deu certo. Foi,
e compulsórios. que não voltam mais. "lritpostos da União,
antes de tudo, um projeto patriótico, inilitar.'_E é graças aos
impostos dos Estados, dos Municípios. Pagam-se tributos para
militares que, para cada dólar importado, temos a retribuição
trabalhar, para servir, para-produzir, vençl:er. comprar, transem dólar comprado em Sãq-J?;art'lõ ou nos grandes Estados
portar e consumir.
industrializados dó Brasil.
A multiplicidade de impostos e sua disseminação- põt toConcluímos, Sr. President~ ..~endo que o problema do
dos os setores da vida económica e social do cidadão são
B_rasil não é de baJaiiça Come"rciaf Exportamos o dobro damétodos seguros para que se abram caminhos para a injustiça
quilo que iil}pOrt~ffios; e a importação q·ue pOrventura se fizer
fiscal via sonegação e corrupção. de modo= particular em um
na área da Amazónia é legítima. porque. t~~ a fil1alidâde
país como o_ Brasil. onde a estrutura de controle fiscal ainda
de acrescentar a uma região praticamente desértica, embofa
não possui instrumentos adequados e ágeis para a execução
coberta de vegetação e de _grandes_ r~os.
plena de suas tarefas.
Esforços tém sido feitos pelo Governo Federal, através
Vamos à·lutà sob o Comando da Superintendência da
do Ministério da Fazenda, ao longo de 1993, graças ao que,
Zona Franca de Manaus - StJFRAMA ~, para dar ao
no último mês de setembro, a arrecadação ultrapassou 4.1
País, através da Zona Franca da Manaus, mais força e mais
bilhões de dólares contra uma média de 3~9 bilhões recebidos
potência para o bem de todos os brasileiros:.. _
peio·Tesouro nos meses anteriores_. __ Esse desempenho fo~ reMuito obrigado!

da
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sultado das medidas adoradas para melhorar o acompanhamento e a fiscalização contra fraudadores contumazes. _
No entanto, essas iniciativas são ai-nda insuficíentes. É
preciso que o sistema tributário passe por uma Profunda simplificação para nlãfor eficiência e justiça e -até_ como melhor
maneira para reduzir a sonegação.
Alguns princfpíOS básicos devem ser implementados com
decisão e, nesse sentido, faço um apelo veemente ao Sr. Ministro da Fazenda.
Primeiro, é inadiável uma campanha intensa contra a
sonegação fiscal, desenvolvendo o_ sentido de cidadania do
imposto e punindo rápida e severamente os sonegadores. Tenho certeza de que a impunidade é uma das grandes causas
__
que favorecem a sonegação.
.
_
Segundo, é necessária uma simplificaÇão do sistema tributário brasileiro, de tal forma que o povo saiba o que realmente
está pagando, para que o Governo, devidamente aparelhadO
com equipamento e recursos-humanos~·-retluza drasticamente
as formas utilizadas para evasão fiscal. Nesse_ contexto, o imposto úniCo merece estudos aprofundados e, talvez, seja o
caminho bom para o Brasil.
Em terceiro lugar, não há necessidade de aumentar aliquotas ou taxar outros itens, muito _nrenos-penalizar ainda
mais os assalariados; é suficiente simPlifiC-ar.- alargar a base
_
dos contribuintes e não dar trégua aos fraudadores.
Com essas iniCia-tiVas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
tenho certeza. o Estado não se torna-rá ilegítimo pela corrupção da faculdade essencial de impor tributos, mas se constituirá
instrumento da justiÇa que, na sua essêndá, deve ser- igual
para todos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES- (PSDB- BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senildores, o art. 37 de nossa Constituição éstabelece claramente
os pilares sobre os quais deve se-'Sustenta.r a ~4ministração
pública. São eles: legalidade. impessoalidade, moralidad·e e

publicidade. No entantO. infelizmente., temos comprovado noS
últimos tempo-s que· grande parte das ações do poder público
vem sendo ditâda pela ~orrupção, pela desídia ou pela inco~
petêncía. Govern-o-passOu a ser, em certa-medida: sinónimo
de ineficiência e de improbidade. Essa viSão deformada tem
origem na incidência de incontáveis __ ca'Sos de ações ilegais
ou imoraiS praticadas por· oClipailtes de funções públicas, a
começar por um ex-Presidente da República, acusado de ter-se
mancomunado com urn bando de achaca~ores e de exploradores-de p-restígio.----- --------~----------------

O § I' do art.37 diz que:
.
.
•'A publicidade dos atas, programãs. "obras, serviços-e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informatívo ou de orientação -social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoÇãó pesSoal de autoridades ou servidores públicos."
Como é do conhecimento dos integrantes desta Ca~a.
tal dispositivo nasceu como forma-de evitar o verdadeiro festival de autopromoção que ocorreu durante os anos 70. quando
ocupantes de cargos no governo-ou empresas e-statais usavam
c abusavam do dinheiro farto, à época, para produzir revistas,
jornais e matérias publicitárias rias quais se autoglorificavam.
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A situação chegou a tal descalabro que qualquer autarquia
ou empresa possuía jornais e revist~s coloridas em que abundavam fotografias de seus chefes do momento. Era, é claro,
apenas mais !-11!1 sintoma da ditadura: todos os que estavam
ao lado dos poderosos podiam tudo. Assim foram forjadas
muitas das "lideranças políticas" dos governos militares. Assim fizeram nome muitOS -dos que vieram depois a integrar
a chamada elite tecnoburocrática. Havia dinheiro farto, sim.
Dinheiro pelo quãl já pagamos muito e que ainda estamos
pagando até hoje.
O referido dispositivo constitucional veio, portanto, para
coibir os abusos e teve _sucesso. Paralelamente, a penúria na
qual o País ingressou nos anos oitenta efetívarnente contribuiu
para reduzir a autopromoção dos administradores públicos.
No entanto, no intuito de aperfeiçoar ainda mais este mecanismo, estou sugeriildo, agora na Revisão ConstituCiOiül.i, que
se altere o parágrafo acima transcrito. Sua nova redaçào seria:
"A publicidade dos a tos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos e entidades de administração pública deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.··
O meu objetivo, como se Vê,: é estender o controle que
hoje se tem sobre a administração dircta às empresas estatais,
fundações e autarquias. É inaceitável que num país com carências tão acentuadas. como o Brasil, ocupantes de cargos no
governo ou nas empresas a ele ligadas se autopromovam com
o ·dinheiro que falta para o atendimento de necessidades básicas, especialmente nos campos da educação, da saúde e da
segurança.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, orientação semelhante
tem a alteração qúe propOnho. n~_ Rcvi_são Coqstitucional
que ora se inicia, ao § 9':.- dO art. 14. E_sse artigo, como se
sabe •. estabelece no seu caput que a soberania popular será
exercida pelo sufrági,o universal e pelo voto dircto e secreto.
Seu § 9'' diz:
'"Lei complementar estaheleccrá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a normalidade e legitimidade das eleições con·
tra a influência do poder económico ou do abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração pública direta ou indircta."

Na emenda que estou apresentando à consideração dos
ilustres Congressistas, sugiro a inclusão - depois da palavra
~·co_ntra"- qa -~!<;p_~~-c!_Q__~-~·j-mprqbido:~de dos candidatos"._Ninguém pode negar que, eleição após eleição. aumentam ós- casos de abuso do poder econômico. Cresce, a cada
pleito, o número de parlamentares eleitos basicamente pela
força do dinheiro. No entanto, existe um esforço da nossa
sociedade no sentido da moralização dos costumes políticos.
P<?r exemplo. a nova lei que regula a propagand~ no rádio
e na televisão teVe como óbjctivo evitar que os mais ricos
pudessem, só com a prndução de programas melhor editados.
vencer seus opositOres. A verdade é que sempre haverá espaço
para esse tipo de manipulação dos resultados. mas precisamos
·
lutar contra ele.
Acho que a proibição do abuso por parte daqueles que
·exercem cargos on funções públicas - o que comumentc se
chama de "uso da máquina .. -também foi uma atitude correta. ln felizmente, na cultura politica bra~ileira temos uma a[lti~,
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ga tradição de uso e abuso dos cargos púhlicos para proveito
futuro próximo, como célula geradora de mais um pólo produtcir para o setor automohilístico nacional.
pessoal, para caçar votos, para cultivar simpatia-S.
Tentando aperfeiçoar estes mecanismos, sugeri que se
Quero- ressaltarresultados alCanç-ados por empreenincluísse também ·a expressão- "improbidade do candidato".
dimentos que vêm evoluindo. __anoapós ~_il.ó.com heneficios
Com ela, desejo que se faça, na lei complementar que tratar económicos e sociaiS p8nC ó Estado de Pernambuco e para
do assunto, uma verdadeira devassa na vida dos que postulam a região Nordeste.
Exemplo concreto neste sentido nos· é apresentado pela
cargos públicos. Ou seja, penso que- se deve, por exemplo.
verificai" âs declarações de renda dos últimos cinto anos de
unidade industrial da Autoiatina que está localizada na Região
cadá um dos candidatos_, Julgo ser indispensável que se abra
Metropolitana do Recife. no municípiO-de Jaboatào dos Guao sigilo de suas contas bancárias, a fim- de Verificar a origem
rarapes, produzrndo chicotes elétricos _e mOlas-helicoidais-. pado dinheiro que recebeu _nos cinco últimos anos. Da mesma
ra automóveis e caminhões e faturanâo mal~ de 50 milhões
forma, deve-se fazer uma pes-quisa -nõs cartórios de imóveis de· dólares/ano.
e nas delegacias de trânsito para checar se os imóveis e QS
Foi criadp. com essa unidade. um_ mercado para aquisição
de materiais e serviços junto a maiS de- 950 fornecedores da
veículos que possui conferem com sua declaração de bens.
Considero indispensável também uma pesquisa nos arquivos
região. Dentre estes. destaca-se a fáhrica de Acumuladores
policiais das cidades pelas quais passou o candidato a mandato
Moura, _exemplo de competência empresarial c orgulho para
eletivo. Por fim, penso que se deveria v_erificar, no mínimo,
Pernambuco. e que só no p_<;_ríodo 1992 a·t993. expandiu sua
as mesmas fontes com relação a seu cônjuge.
_o_fe:rta de produtos à Autolatina de R mil baterias para 75
Dessa forma- acredito eu- podemos evitar, no nasce~
mil. com incremento em um ano; de 837.5t:'c..
douro, as situações que esta,mos desvendando ao longo desta
A Acumuladores Moura. já há alguns anos. exporta seus
dolorosa CPI do Orçamento, com parlamentares confessando
produtos de alta qualidade para mercado~ exigentes como
.crimes fiscais,. vacilando quanto a sc_u- patrimônio c suas opera- oS Estados UnidoS, e possui duas unidades industriais situadas
·gões bancárias, nãd explicindo a fonte de seus recursos e
no município de Bdo Jardim nas proXimjdades do Porto de
( ·deix,ando claro, que exploraram o prestígio que-lhe confere
Suape.- nO muni_dpiO de Ipojuca.
; ·
~··um-mandato popular: ·
A Phillips do Brasil, é outra Org~nização que possui uni, · · ' Ternos hoje; felizmente, os meios neCessários pata efetuar âade_ industriai em Pernaxnbuco e_que contém em sua linha
·.tais devassas.' A verdade é que a infOrmátíca Tacilitou a desco~
çle produção; itens como fafóis para veículos. - - berta de falcatruas. O mundo, a cada dia, torna-se menor
Como se percebe. o processo 'de constituição de um núpara os falsários c para os desonestos.
cleo produtor de componentes e autopçças Já contempla hoje,
Para encerrar, Sr. PreSidente, peço a atenção dos meus
em Pernambuco, indústrias de porte e c'redihilidade que preilUStres "Colegas p:ir'a essas duas pequenas emendas que têm,
nunciarn a inexoráVel solidificação deste projeto.
n.o .e.nt~nt?,. UJ;n grande a.lcance. Penso que devemos manter
· Aléín dessas'emp·resas, cujos desempenhos aqui citamos,
, , luta sem trégua, contra, a,cprrupção e con_tra a improbidade.
por· e-starem com suas atividades voltadas diretamente para
, •Esse foi .o. meu .objetivo. ,
a concretização deste projeto, existem diversas_ outras cmpreE'"a o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
sas inte-grantes dos se tores metal-mecânico e eletro~eletrônico,
DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR. SEaf incluídos os produtores de programas lógicos (software)
NA DOR JUTAHY MAGALHÃES-EM SEU [!JSe tamhém os produtores de equipamentos (hardware). que
.l_.S...
CURSO: '·
··;;.poderão contribuir def forma marcante para a _consolidação
deste pólo produtor alternativo, r'l.o setor. automohilísti_co.
-Numa visão prospectiva que-pode'rá se efetiv.ar bem antes
Dê-se ao § 1'' do art""'1,7 a seguinte redação:
"§ I·.> --:-A publicidade dos atos, pro~ramas, do que se imagina. é de fundamental importância se vislumbrar
obràS, servi~6S' e' ~ampanhas dos· Orgãos éntidades a_ evolução do_ pólp produtor de _componentes e autopeças,
• • da .administração. pública deverá ter c;arâter educativo, para.a implantaçãO de linhas de mo.ntagem à se:rnelhança do
informativo -ou de orientação soci~I. dela não podendo que já ocorreu, com sucesso. com o primeiro póio alternativo
constar nomes. símbolos ou imagens que caracterizem produtor de veículos no Brasil, e_!!! ~etim (Minas .Gerais).
promoção pessoal de autoridades ou serviços públi- que. vem se afirman99 ~no apóS ano, como caso de grande
_,sucesso. Em Pernal)lhuço~ não será diferente tenllõ convicção.
cos." _
Possuímos, no ,Es.taqq !-1!11: m,icleo _ll,lliver~i~ár!<i' feconheJustificação
cido e acatado em toclo o .Brasil .. ~xelJlplo p~tente de compeA~rescenta-s~ a p~lavra "entidade~ ~a adminiSt;3ção pú- tência. organização e ser_iedade_ na form_ação de especialistas.
blica" para indicar que estas também estão sujeita_s.ao prin, _D~,qqtr3; parte 1 a Escola Técnica Fedeial do 'ij.ecife e
cípio.
o SENA! sãc;> ,iristih.iiÇõ~s'cujãs experiêricias agregà~aS ao lon-go de ~nos,, n.a for.m:;tçã,Q ~:;,desenvolvimento dé mãO~de-obra
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
especializada, constituem garantia adicional de provimento
ao nobre Senador Marco Maciel.
_de_ re,cur.s-9s. hJ.!m~nqs n_a_bilitaÇos.
Neste particular, cabe lembrar que as próprias indústrias
O SR:. MARCO MA.CIEL (PFL __: PE. Pronuncia o sese constituem em grande_s alavancas de aperfeiçoamento dos
guinte discu!so.) :-Si. 'Presidente, Sr"'_ e_ Srs. Senadores, há
uma _questão ligada ao dcscnvolvimenti:{regional com rebati~ --níveis de qualificação com" conse-qüeiüe- valoriz3.çãq çlo nosso
trabalhador.
'· ·
mento no proce_sso. de desenvolvimento hacional e que tem
Mais uina vez réCórrerilbs ao exemplo da Autolatina que,
sidq objetO de observações e preocupaçôes ao longo de toda
só em 1992. investi'u erri rn3is de onze mil horas de treinamento
a mínha vida pública. Trata~se da constataÇão de que s_e consotécnico--e---operacional para os seus funCionários; além dos
lida,no Estado de Pernambuco um núcle_~_produtor de compobenefícios sociais que se estendem desde o transporte, alimennentes e autopeças que, certamente. pp?erá se firmar, em
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tação subsidiada. assisténcia médica ao funcionãrio- e seus
dependentes. serviço social, plano de pecúlio e complementação de aposentadorias. educação básica~ delltre outros.
No campo da geração de empregos. cahe ainda lembrar
que só em 1993, de janeiro a nove-mbro, a Autolatina em
Pernambuco expandiu o seu quadro de pessoal de 942 fundo~
nários para 1354.
_
Além dos asp_ectos anteriormente tratados. ê importante
salientar a questão locacional de Pe~nambuco,_ que se situa
praticamente no centro geogrâfieo-da_região Nordeste. o que
facilitará sobremaneira o processo de distribuição da pro~u_..
ção.
'- -- ,
_
__ . , ,. ,:_-~- _--~-,,_ , __
Outra vantagem importante constitui-se na oferta de infra-estrutura não_ só fndustrial, mas tamhém de serviços púhlicos e particularmente a disponibilidade do~ portos de Suape
integrado a um Disttit_O Industrial Compondo o complexo portuário-industiíaT. cte-SU3pe e o Porto do Re~ife. Estes portos
poderão certamente se constituir em canais de escoamento
externo da produção. A c.onsçlidação de um pólo estruturador
da indústría autoffiohiíística está dcintre aS aspirações e reivindicações antigas, que ceftalilente. não poderá() ser _emendidos _
sob a ótica de uma manifestação regiónàlista·: mas antes numa
percepção maior das necessidades de. desenvolvimento nacional.
O Nordeste necess'ita urgente e decisivamente de projeios
alavancadores do desenvolvimento· ecdnômico e _social.
O mercado l?ra~i,eirq _de automóvei~ aponfa para o ano
2000 uma produção de cerca de 2 milhões de veíc_ulos por
ano. hoje quase integralmertte produzidos em Sã() Paulo e
Minas Gerais. O Nordeste. com cerca de 12% deste mercado
consumidor, poderá e até deverá participar com parcel3 desta
produção.
Sinto-me também rio dever de reconhecer os méritos a
empreendedores. como o Dr. Pierre de Smedt. Presidente
da Autolatina, que se tem constituído com seu descortino,
em notável estimulador deste pólo de produção e geração
de um núcleo de suporte à consolidação de um braço de ind,ústria automobilística no Nordeste. elegendo Pernambuco nas
suas prioridades de investimentos. e qu-e- juntamente coirt"O
empresário Edson Moura. Presi~ente da Acu.!!Juladore_§ Moura, sintetizam a capãcidade da iniciativa privada de gerar al~~r
nativas de produção, e criação de benefícios-sociais. eitf i.mla
circünstãncia dci dificuldades.
Não menos importante e também digno do noSso enaltecimento. é a capacidade de absorção de novas técnicas produtivas que o trabalhador pernambucano tem demonstra?o: patenteando o seu valor, ·conforme o- atesta Dr. Antomo S.
Vicente de QueiróS,-gei"ente:geiãl da ÁptoiMin~ em Pernambuco:
Não poderia também deixar de registr.ar o aPOio ·e a participação· ilnpoftante .do GoveT?o do Es.~ado de Pe:nambuco.
à fre-ntê o Governador Joaqu1m FranciSCO de Frettas Cavalcanti, atraVés da Secretaria de lndústrici;Comérció e-Turismo.
dirigida pelo Secretário Celso Steremberg e a AD-DIPE~.
sob o comando do Professor Jocildo Bezerra. os quaiS, atraves
do Fundo Cresce Pernambuco, têm estimulado a produção
industrial Ilo nosso Estado.
Considero também de fundamental importâriciã a ação
da SUDENE~ tendo à frente _o novo s·uperintendente. G~neral
Nilton Rodrigues. para a co!lso-tidação de um pólo _produtor
da indústria automobilística em Pernambuco. a part1r da base
di~ponível.
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Por firil, Sr. Presidente. esperamos que a Revisão Constitucional se constitua em_ oportunidade p~~a:!__no_~~pitulo de
Ordem -Económica. identificarmoS e Implementarmos novas
formas de promoção do nosso desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Nada mais havendo
a tratar. a Presidência vai encarrar os trabalhos. designando
para a sessão ordinária- da próxima quarta-feira a seguinte

OR.DEM DO DIA

-l-

PROJETO DELE! DÃ CÃMARA N'220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375,
Vlll, do Regimento Interno)
DiscLJ.s~o. em turno Unico. do Projeto de Lei da Câmara
n' 220, de 1993 (n' 3.711193, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria. corri natureza civil.
a Agência Espacía"l BrãSileira -AEB. e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Coiriissões_ de Educação.
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. de Assuntos Eco~
nômicos. e de Constituiç3o. Justiça e Cidadania) ·

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1990
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 77, de 1990 (n' 3.056189, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 19 da Lei n' 7.729, de 16 de janeiro de 1989,
para especificar como sendo Segunda a Junta de Conciliação
e Julgamento de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul,
tendo
Parecer favorável. sob n~ 345. de 1993, da Comissão:
de Constituição. Justiça e Cidadania.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 159, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 159, de 1993 (n' 2.863192, na Casa de origem), que veda
_o pagamento de dividendos e de_ participações nos lucros.
com base em saldo _!;redor da conta de correção monetária.
apurado por empresas controladas pelo Poder Público. e dá
outras providências. tendo
Parecer favorável, sob n' 517, de 1993, da Comissão
de A$suntos Econômicos.
·

-4PRÓJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N' 6, DE 1993
Votação. em turno único_,_ do Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1993 (n' 162186, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção n~ 126, da Organização
Internacional do Trabalho. sobre Alojamento a Bordo dos
Navios de Pesca_. adotada por ocasião da 5~ Sessão da Confe~
ferência Interna-cional do- Trabalho, realizada em Genebra.
em 1966, tendo
Parecer fav_orável, sob n' 400, de 1993, da Comissão
de _Relações Exteriores e Defes:a Nacional.
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-sPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVÜ

lizada Interamericana sobre Direito Inte_rnacíOnal Privado
(C!DIP -IV), tendo · ·
_Parecer favorável. sob n" 405. de 1993, da Comissão
-- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

N'' 10, DE 1993
Votação, em turno único~ do Prqjeto Legislativo n\' 10,
-lOde 1993 (n•• 147191. na Câmara dos Deputados), que aprova
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLA T1VO
o texto do Acordo sobre Tr;msprirtes AéreOs. celebrado entre
No' 21, DE 1993
O-Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino da TaHândia, em Brasma-. em 2f-de março de 19Yl.
Vot~ção. em. tUI:n? único~. -d<i P,rojeto ·J?.esr.eto Legisiativo
tendo
, n'',21, dç 1993 (n".~2(192. pa Câm~r~.dos Deputados), que
Parecer favorável,_soh n·' 408, de 1993, da Comissão
~ ,. aprova 1o. texto da Copy~nção Inçeqnpttriç,al)a sobre Regime
de Relações Etcteriores e Defesa Nacional.
~-_·-~f}&a_l_ das .Proç~r~_çQ~s par~ _Se~_em U.t\li,z_flcJ.~s QO_ Exterior,
v. :C,oncluída em 30 d~ janeiro de 1915.~. _na_ cidade do Panamá,
'7'. 6_telldo
~
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO
· · Parecer. favoráveL sob n" 406, de·J993, da Comissão
N:, 12.DE 1993
de Relações Exteriores e Difesa _Nã.cionaL _
1

Votação,_ em ti.irnõ- único·~·do

P~oje_to de o~Ci-eto Legis-

lativo· n'' 12, de 1993 (n" 177192. na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo RelativQ a Serviços_ Aéreos.
celebrado entr~~ G_oy~~o da ,RepúbliCa Federal do Brasil
e o Gdverno de Hong Kong. errt Hong Kong. em 6 de setembro

de 1991, tendo
. . ·
.
Parecer- favorável. soh.n" 402. dC 1"993, da ·co_fnissão ·
--.:.
'de Refações'ExteHofeS -ê-óeféSa Naéional.

-1PROJETO DE-DEC:RETO Í,EGISLATrvo ·. ' '!e
·N·1 13,bE 1993 .. ,,.
..,.,- ' "
'
'Voçaçãç,_ ém_t}Irnq~~riiCó:· ~o ·f»~ir~.i~rl~-e Deci~f~~ .j4~sM
.1~\ivq n' p, d~ )9~3 (q'' 19~197, n& Ç,âll]a.ra ,dos D~J?ut~<!<ís).
que aprova o texto do Acordo sobre Transpórtes AéfeO~ ~egulares.celehradoent_re,o,OP.ve_lii<fda_R_epúblicaFecferativa
· do BraSil ê O GóVêrnO áa.R.êpública Portúg1,1esa. em Brasilia,
. · .
em 7 de maio de 1991, tendo
P,arec~r favpráve1, S\)b n•' 403;,de 191J~·;•<;Ia Comissão
de Relações Exteriores e DefCsa Nacional.
, , • · •· • . ' · -c1
, "-'
•••·• •. -,,,
~ --~~
'.,,·..
...~'-~~···,
· · PROJETO DE DECRETO' LEG'ISLATIVtl:'• .',
'.' . . ·.+I' 199 --- .-,~, .· --. . r .,
·. · . •
• -· ·- ~
, ~;·_ ~~l P,;E
$.-_. •. ~~ __ -:e-.' ;.·· ·"u __ ·-~
..
.Votação •. em turno.único~ do PrOjeto de P~creto Legis~
1ativo o• 14, de 1993 (o• 219192, na Câmara 'dos Deputados),
que aprova o texto· da ConvenÇão InterameriCana sobre ConM
flitos de Lei em Matéria de Cheques, corn:luída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, durante o II Conf~rência Especializada 'lnteramerfcana 'de Direito lnter~ciortàl Privado.
tendo
Parecer favorável, sob n"' 404. de 1993. da Coínissão
.:_ • . de Relações Exteriores e 'J:>eféii'NacionaL
.
.
.
~
.
- - ; ''ii·
- '.
'-.9.:...
PRorETo -DE •oÊtRETo LEúrS'i;:A
Tivci
1 t··.
N• 19, DE 1993

, '.·•
•;,

'/

Votação, em turno único, do Projet</·.~~. Decreio L~gis1ativo n' 19, de 1993 (n' 228192, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a
Restituição Interri3cionãl de Menores. celebrada em MonteM
vidéu, em 15 de julho de 1989, na Quarta Conferência Especia-

-11-

,, PROJETo

olô DECR~tQ1,Ecn~rAtryo-

. . N" ;23.DE 1993 -'- :-..• -.~---Votação~ em.turna úniéo_, dQ Projeto~de Oecreto Legis. , lativ<Y n'1 21·•. de '1993, (n•• 22519'2, na Câmara .dos Deputados),
, •que aprova o texto do AcOrdo entre o Governo 'da ~epúblíca
•Federativa do Brasil 'e o Governo da: Repúhlica da Coréia
para·Serviços Aéreos en~te. seus•Respêctivos Territ6fi0S- c
Além assinado em Brasília. em J I .de.agosto de 1992 .. tendo
Parecer favorável~ sob n·' 407., de.I993, da Comissão
-de Relações E~xteriores e Defesa Nacional.

.·.

r
i .
-. ;. \,......;)2 ....:.-i! .''..~ ·~-·!. ~ ·. _,· ;':
, , _, ..· ,PRDJETO'DE DECRE'LO LEGISLATIVO:
, , , . , , , , , . N• DE' ]6!) -, ·. .... , · · · :.
1 -.. _,.(, ..41 ~,,•. , , • ,
,-· ,_-.•· , ,_. ··.-~·.·-·
·.-.
1
___ Vot~ção,. em turno único, do projeto de Decret_o Legis·'clativp n;' l. ~~~. ., ,,, .;.. ._ ... _, .. ,. :• ..•;:. '· ·, ,•r . .
•.Jl?,91, (~·· 3QOI94 •. n'I·Çâmara dos_Dçput~çios), .q~e ,s,opmete
! .~!.cqnqição ~u,Spfi!ns.iv~ fi, r,epúpçia. de, pc:trlar:neçt,a,r ,cp,ntra o
1
, qual 1pende, .P''?c;'di~o jvndadp _nqsin~\sp>I ,e, II .QQ art.
.At\~a.Cp~stitu~çao.~_~"!~~rªs_provi~encias,_tenda:.,, .._
.
Parecer, proíeridoem Plenário, Relat9r: Senador Pedro
Simon. em substituíç_ão à cOmissão de Constituição._Justiça
e Cidàdartia. favorável ao.Projeto e.à.Emenda n"3.e:contrário
às Emendas n\~' I e 2. de Plepário,

I•

. .,.-, 13--,'
. , , , PROJETO,QE. RE~OLJj'ÇÃON··_l59, pg_ )9,9_~
· · VOtação;= em turno Único,, do Projeto de.'ReSoiüÇâo n'·'
'159, <lé 1993 (apresentado• pela Comíssão't!e Assuntoçs•Econô~ midos 'c'ohio cónclúsão'de' seu Pareter n' 510, de 1993); que
aUtOriza a Prefeitura Municipal de Realeza: _(PR) a torttratar
Operação de crédito junto .ao Banco d9 ~_stado _9º-- Paraná
SI A .. .,.-, B{\NESTADQ, P9 ,valo.r ,de quatorz~ mil,hões ~sete
centos_ m"il crUzeiros ·reais, a· preços _de setembro de -1993,
para execução de projetas: de infra·estrutura urbana.

'.'' ..

. ., ·--'·14-

, PROJETO DE R.ESOLUÇÃO N• 160, DE·l9~il

VotaÇãô~· em't'uffio 'úOico:· ·do. Projeto d~·,Resol~~ão n~
16tl, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô~
micos corno conclusão de seu Parecer n"' 511, de 1993), que
autoriza a P~efeitura Municipal de Jesuítas (PR) a con~ratar
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de crédito junto ao Bando do Estado do Paraná
SIA. - BANESTADO. no valor de vinte e um milhões e
quatrocentos mil cruzeiros reaiS, a preços de agosto de 1993.
útilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU.

, -15, ' , -'PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 161. DE 1993
Votação, em turno único, do Projet~- de Resolução n"

161, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econll·
mi~ _como conclusão de seu Parecer n' 512, de 1993), que
ilutoriia a Prefeitura Municipal de Santa Mônica (PR) a con·
trataroperação de crédito junto ao Banco do Estado do Paran'
S/A. - BANESTADO, no valor de dez milhões de cruzeiros
reais, para execução de projetas de infra-estrutura urbana,
~aqUele mun~cípio.-

-16-

PR?JETÓ

DE_ RESOLUÇÃO N• 6. DE i994
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cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Perma·
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Traba-

lho da 2• Região. e dá outras providências. (Dependendo
de Pareceres das Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos)

-20PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL
N• 125, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos)
do art. 3• da Resolução n• 110, de 1993)
Discussão. em turno único, do Projeto do Senado n9 125,
de 1993, de autoria do Senador Mário Covas, que dispõe
sobre número 'de candidatos pelo sistema proporcional nas

eleições de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.)
:- · ·O SR: PRESIDENTE (Beni Veras) -

Esiá encerrada

· a sessão.

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n\'

6, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô·

micos como conclusão de seu Parecer n• 12. de 19-94), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa (PR)
a,a)J)tratar operação de crédito junto ao Banco do ·Estado
do Paraná SIA.- BANESTADO. no valor de treze milhões
e quinhentOS mil-cruzeiros reais, destinados a obras de infra..es·
lfUl~_-:â' urbana naquela Municipalidade.
·
.,.. 17 '-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7. DE 1994
em turno único, do Projeto de Resolução n•·
7. de 1994 ·(apre5entado, pela Comissão de Assuntos EconôVot~ção,

mi~s

como concl~são 4e ~u Parecer n~ 13, de 1994). que

autoriza a Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro (RS)
a contratar ·operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Rio Gràpde do Sul SIA. - BANRISUL; no valor ~tal
de oito milhõê:s-;-trezeittos e noventa e oito mir" ~ duiêntos
e oitenta e. p~tO _cr~ú·_iroS reais e set~nta ce.ntavos.- ~ preços
de setembro de 1993, utilizando recursos 'do Fl:JNDOPIMES.
. '
' . .:. 18.:.:
.

ATO, !)O DiRETOR-GERAL N· 1Ô ):i E 1994
O Diretor-Geral do Senad<;> Federal. no uso da atribuição~

que lhe foi conferida pelo art. 7', § 2•, da Resolução n' 42,
de 1993, e de- acordo com'o que consta do Processo n""
001.119194-0 resolve nomear P~TRiCIA NOURA DE MORAES REGO GUIMARÃES para exercer o cargo, em comis. São~ de SecretáriO Parlamentar, do 'QUa'd'rO de Pés'soal do
' sen·aOb'Federal' êom lotação ~Xe'rcício·_ qàbineteLdO Se"rla~
<~<?r)osé Edua"!~·.
·: ,· _
• .• · · · ·
· Senado Federal, 21 de 'Jánemr de '1994. Manuel Vilela
de Magalhães, Ditetor-GeraJ',
·
·
·

e

no

ATO DÔ DIRETOR-GERA,L )"' 11, DE 199~
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição,

que lhe foi conferida pelo art. 7', § 2•, da Resolução n• 42,
de 1993. e de. aP-ordo com. o qu-e consta do Processo n~
001.121194-4 resolve n,omear )ANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO para exercér o cingó, em comissão, de Secretário
Parlamentar, do Quadro de PessoaJ·da Senado Federá!, com

PROJETO DE LEI DA CÃMARAN•88, DE 1993
(Incluído em Ordem do Pia nos termos
lotação e exercício no.Gã.binete do Senador José-Eduardo.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1994. Manuel Vilela
do art. 3• da Resolução n' 110, de 1993)
Discussão, em turno. uni<;,(), do Projejo_de Lei dá Câmara - de Magalhães, Diretor-Geral.
''
n• 88, de 1993 (n' 1.73~191, na .Casa de origem). que fixa
ATO DO·DIRETOR·GERAL N•12, DE 1994
a i_omada de trabalhe;> dos profiss!oria.ís-Fisiot~rapeuta,e Terapeuta Ocupacional. (Dependendo de parecer da Çi>missão
de Assuntos Sociais)
O, Piretor-QÇral do Senad~ Federal ~~ uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 7•, § 2•, da Resolução n' 42,
-19de 1993, e de acordo com o .que consta do Processo n9
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA Ni 167, 'óE 1993
001.167/94-4, resolve exonerar ALCEU ALVES PASSOS do
.. - , .. (Incluído em Ordem do Dia nos termos
cargo em comisJão'de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, do Gabinete do Senador José Eduardo,
' ! do art. 3• da Resolução n' 110, de 1993)
a partir de 19 de janeiro de 1994.
· "·~ · Ôl~u~ãO~ em. turno úniço. 'do ProjetQ de-Lei da Câmara
Senado Fed.eral, 24 de janeiro de 1994 Manuel Nascimento
Vllela de Magalhães, Diretor-Geral
n•_l67~ <Je 1993 (n' 3.529/93, na Casa de !>rigem),que cria
' .
.
'•,"';
..

.

~·'
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BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
· a preços de outubro de 1993. utiliz3nào recur~os do PEDU:
sendo que ao mesmo não foi oferecida emenda.
~Projeto de Resoluçãq n? 18, de 1994. que autoriza
1.! -ABERTURA
a Prefeitura Municipal de Cafelândia- PR, a contratar ope1.2- EXPEDIENTE
ração de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.
1.2.1 - COmunicação
- BANESTADO, no valor de CR$2iOOO.OOO,OO, a preços
- DO Senador Elcio Alvares, comunicando o seu de agosto de 1993, utilizando recursos -do Programa Estaafastamento das atividades desta Casa. a fim de assumir dual de Desenvolvimento Urbano - PEDU; sendo que
o Cargo de Ministro de Estado da Indústria, do Comércio ao mesmo não foi oferecida emenda.
e do TUrismCr.- -a partir do dia 25 de janeiro do ano ·em
- -Projeto de Resolpção n'·' 19, de 1994. que autoriza
curso.
a Prefeitura Municipal de Enéas Marques- PR, a contratar
1.2.2. - Comunicação da Presidência
operação de crédito interno junto_ ao Banco do Estado
Término do prazo para apresentação de_emendas às do Paraná S.A.- BANESTADQ, no valor de
seguintes matérias:
CR$5.300.000,00, a preços de outubro/93, para execução
-Projeto de Resolução n" 15, qe -~9~4. que autoriza de projetes de infra-estrutura urbana; sendo que ao rriesmo
a Prefeitura Municipal de Sapopema - PR, a contratar ope- f!ãO foi oferecida emenda.
ração_de crédito junto ao Banco do Estado do.Pa:r~á.S..A.
-Projeto de Resolução n'' 20, de 1994, que concede
- BANESTADO, no valor de CR$23.800.000,00, apre·
ços de outubro/93, utlizando recursoS do ~regram~ Esta~ à Prefeitura Municipal de Tamboara- PR, a elevação temporária dos limites fixados _no art. 39 da Resolução n~' 36,
dual de Desenvolvimento Urbano - PEDU; sen~(_) _que
de 1992. do Senado Federal, com vista a contratação de
ao mesmo não foi oferecida erneiida.-Projeto de Resolução no 16, de 1994, que autoriza operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BANESTADO, no valor de CR$3.850.000,00, a
a Prefeitura Municipal de Ubiratã - PR, a contratar operação de crédito infutilo jurito ao Banco do Estado do Paraná preços de maio de 1993, utilizando recursos do Programa
S.A. - BANESTADO, no valor d.e CR$75.300.000,00, Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU; -Sendo
a preços- de setembro/93, para execução de projetes de que ao mesmo não foi oferecida emenda.
infra~estrutura urbana~ sendo que ao mesmo não foi ofere-Projeto de Resolução n" 21, de 1994. que dispõe
cida emenda.
sobre as operações de crédito internQ e ~xterno dos Esta- Projeto de Resolução o\' 17. de 199~f: que autoriza ·dos, do Distrito Federal, dos MunicípioS e -de suas autar~
a Prefeitura MUniciPal de Rio Negro-PR a contratar opera-_ quias, inclusive concessão de garantias. seus limites e_condição de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. ções de autorização. e dá outras providências; sendo que
- BANESTADO. no valor total de CR$61.400.000,00, ao mesmo foi oferecida uma emenda.
1- ATA DA 19' SESSÃO; EM 25

1994
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DE
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EXPEDIENTE
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1.2.3 - Ofícios
.
-Da Liderança do PPR. no Senado Feder.al. de indicação dos Senadores que exercerão OS- cargOSde Vice-Líderes do Partido.
- -- N" 520/94, do Presidenre da CPMI/Orçamenro.
apresentando as conclusões daquele órgão· técnico. bem
como. solicita que seja cientifi_caQÇ> 9.!;-~rrr Sr. Presid.eo!e
da Câmara dos Deputádos· do teor e da conclusão dos
trabalhos da referida comissão.
1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem à memória do Deputado Federal Manoel Novaes.
SENADOR RONAN TITO -Críticas ao distanciamento do LegislativO de sua função precípua, priorizando
a instalação de CPI em detrimento da Revisão Constitucional.
1.2.5 - Requerimento - N• 33, àe 1994, de autoria do Senador José Eduardo, solicitando que sejam considerados, como licença autOrizada, os dias 27, 29 e 30 de dezembro de 1993; e, 3,
5. 10, 13 e 17 de janeiro corrente. Votação adiada por
falta de quorum.

1.2.6- ComuniCBÇões da Presidência
-Recebimento do Ofício n•' S/31. de 1994 (n" 456/94,
na origem), do Banco Central do Brasil, solicitando autorização para que a· Prefeitura Municipal de Casca - RS,
possa contr::ttar operação de crédito para os fins que espe-cifica.
- Recebimento do Ofício n' S/32, de 1994 (n•' 29/94,
na origem:), do Governo ·do Estado de Goiás, solicitando
autorização para contrafar operação de cré-dito para os
fins que especifica.
- -Recebimento do Ofício n'' 488/94, do Banco Central
do Brasil. encaminhando a re_Iação das Antecipações de
Receita Orçainentária analisádaS no período de 3 a 14 de
janeiro do corrente ano.

- Recehimento do Ofício n''489/94, de 21 do corrente.
do Banco Central do Brasil, encaminhando a complementaç;L<f-_dos doç_ urnentos-:necessários à instrução do Ofício
S/56, de 1993.
·
1.3 - ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n~· 6, de 1994. que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa- PR, a contratar
operação de crédito juntO ~o Banco do Estado do Paraná S.A. --BANESTADO:-no Yalor de treze milhões e
quinhentos mil cruzeiros reais, destinados a obras de infraestrutura urhana naquela Municipalidade. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n" 7. de 1994, que autoriza a
Prefeitura MuniCipal de Eugênio de c;astro- RS, a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A.- BANRISUL, no valor total de oito
milhões._ trezentos_ e_ noventa e oito mil. duzentos e oitenta
e oito cruzeiros reais e sete-nta-centavos, a preços de setembro de 1993, utilizando recursos do FUNDOPIMES. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de
quorum.
1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR MAGNO BACELAR__:_ Associando-se
'"às_ homenagenS; pre~ta_da~ na sessão de, ontem à pessoa
do Senador Elcio Alvares, que afastou-se dos trabalhos
da Casa para assumir" a pasta do Miriisté_rio da Indústria.
do Comércio e_ d.o -Turismo.
1.3.2- Designação_-~-~ Ord:e~ do Di_a 4a próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Ata da 137• Reunião
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 19a Sessão, em 25 de janeiro de 1994
10• Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Francisco Rollemberg.
ÀS 10 HORAS,
SENADORES:

ACHAM-SE

PRESENTES

···os

SRS.

Affonso Camargo _ Alexandre Costa _ Alfredo Campos _
Almir Gabriel _ Beni Veras _ César Dias _ Çhagas ROdrigues _
Coutinho Jorge _ Dario ~ereira__ . E,lcio _Alvares _ Epitácio
Cafeteira _ Eva Biay _ Francisco Rollemberg _ Gerson Camata _
Ci-ilberto Miranda _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Iram
Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ João Ca.J.mon _ JoãQ França _
João Rocha_ Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho _ José Fogaça_
Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Lourival Baptista _ Locídio Portella
_ Luiz Alberto Oliveira _Magno Bacelar_ Marco Maciei _ Mãrio
Covas _ Mauro Benevides _ Meira Filho _ Nabor Júnior _.Pedro
Simon _ Pedro Teixeira _ Ronan Tito _ Valmir Campelo _ Wilson
Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues - A lista de
presença acusa o comparecimento de 41 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimenta[, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniCiamos no~sos .~~abalhos.
o·sr. I" secretário prOcederá â. leitura do Expediente.
É lido o seguinte
Sobre a mesa, ·comunicação que vai ser lida pelo Sr. ·1"
Secretário.
É lida a seguinte~
Of. n•' 0!3/94 GSEA
Brasília. 20 de janeiro de 1994
Senhor Presidente:
Em observância ao disposto no art: 39, alínea b, do Regi~
mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce~
Jência o meu ·afastamento das atividadcs desta Casa, em consequência da investidura no ·cargo- de Ministro de__ª~t~do .da
Indústria, do Comércio e do Turismo, a pãrtir de 25 de Jane1ro
do corrente exercíciO. ·
-- '
-·
Cordiais ·saUdações,_Se?ador ~leio_ Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_:_ A co,i,unicação lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodiigues) -Encerra-se
hoje, às 18h30min , o prazo para apresentação --de _emendas
aos seguintes Projetas de RcSoJúÇão:
- N9 15, de 1994, g~e autoriza ~ Pref~itura Municipal de
Sapopema (PR) a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor
de CR$23.800.000.00. a preços de outubro/93, ultilizando.recusos_do Programa Estadual de Desenvolvimento Urban.o ~
PEDU;
- N':> 16, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ubiratã (PR) a contratar operação de crédito interno junto
ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO, nó
valor de CR$75.300.000,00, a preços de setembro/93, para
execução- de projetas de infra~estrutura urbana;

-N9 17, de 1994,_ que autoriza a Prefeitura Municipal de
Rio Negro (PR) a conúatar opúação de crédito junto ao
Banco do Estado do Pãraná S~A. - BANESTADO, nO valoT
total de CR$61.400.000.00, a preço de outubro de 1993, Ultilizando recursos do PEDU;
- N9 18, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Cafelândia (PR) a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO. no valor
de CR$22.000.000.00. a preços· de agosto de 1993. utilizando
recursos do_ Programa Estadual de Desenvolvimento Urban~
-PEDU;
- N' 19, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Enéas Marques (PR) a contratar operação de crédito interno
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO,no valor de CR$5.300.000.00. a preços de. outuhro/93,
para execução de projetas de infra~estrutura urbana;
- N~ 20, de 1994, que concede à Prefeitura Municipal de
Tamboara (PR) a elevação temporária dos limites fixados
no art. 3•' da Resolução n" 36. de 1992. do Senado Federal,
com vistas a contratação de operação de crédito junto ao
Banco do_ Estado do Pãraná S.A.- BANESTAD0 1 no valor
de CR$3.850.000,00, a preços -de maio de !993, u'tilizando
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
- PEDU; e
- N9 21, de 1994, de iniciativa da Comissão de Assuntos
Económicos, qUe dispõe sobre as operações de crédito interno
e externo dos EStados. do Distrito- Federal, dos Municípios
e de suas autarquias. inclusive concessão de garantias. seus
limites e condições de autorização. e dá outras proVidências.
Aos Projetos d~ Resolução n•'s. I5 a 20, de 1994, não
foram apresentadas emendas. As matérias serão incluídas em
Ordem do Dia oportunamente.

O SR, PRESIDENTE( Chagas Rodrigues)Ao Projeto de Resolução n" 21, de 1994-, foi apresentada
urna emend~ que será lida pelo Sr. l" Secretário.
·
E lida a seguinte:
Senado Federal
Emenda de Plenário oferecida, nos termos do__art. 8" da
Resolução n" 110, de 1993, ao Projeto de Resolução n" 21,
de 1994, que dispõe sobre as operaçõeS de crédito interno
e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e de suas autarquias, inclusive conecessão de garantias, seus
~imites e condições de autorizaçãO~- e- aa-outras prOvidências.
EMENDA N• I - PLEN
Dê-se a seguinte redação ao art. 27 do Projeto de Resolução n'-21, de 1993, do Senado Federal:
"Art. 27~- .Pa·r~ 'efeito do disposto no art. z~ d_a
Lei n~ 8. 727. de 5 de novembro de 1993, é fixado o
limite de s_ete por cento da Receita Líquida Real, definida no§ 1~ do art. 49 desta Resolução, para o primeiro
a~o da assinatura do contrato de refinanciamento, de
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nove por cento para'o segundo ano, e doze por cento
para os anos subseqd entes..-~- ~-- _ ..-, -.--:"'" ""'-'OParágrafo único. Os percentuais defmtdos ~~ caput deste artigo serão aplicados sobre um duodectmo
da Receita Líquida Real."
7

Justificação

Os Estados devem, legal e necessariamente, aplicar os
recursos disponíveis que geram rece-itas -financeiras. Tais recei-

tas,_ diante do atual processo inflac_ionário. resumem-se . na
prática, à correção monetáriã dos impostos arrecadados.
Cessada a inflação, desaparecem os ganhos -financeif-os.
substituídos por ·ganhos na Receita_ Trib~tária. As despesas
constituciónalrnente vinculadas. como as da educação, que
correspondem a frações da Receita Tri_~utária, aumentam nesses casos, ficando reduZidas -as disponibilidades para atender
ao_serviço das dívidas estaduais.
Acham-se os Estados, portanto, entre dois perversos
compromissos que se opõem a inflação e ~s yinculaçOei Constitucionais das receitaS. A alteração pro-posta ao art. 27 do
Substitutivo ao Projeto de Resolução n~ de 1993_., do Senado
Federal, objetiva atenuar as dificuldade-S aCima descritas.
Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1994.- Senador Nelson
Wedekin_
O SR. PRESI~DENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria
volta ã COmissão de Assuntos Económicos para exame da
emenda.
Sobre a mesJa, ofíciq que será Iidõ pelo Senhor 1~> SecretáriO.
É lido o seguinte
Brasma, 2o de janeiro de 1994
Sr. Presidente,
__ _
Conforme dispõe o § 79 do art. 65~ .do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a V.EX'' que as Vice-Lid~ranças
do Partido Progressista Reformador - PPR, serão exercidas
pelos seguintes Parlamentares:
Senador Affonso Camargo
Senador Esperidião Amin
Senador Moisés Abrão.
Na oportunidade renovo-lhe meus protestos de estima
e consideração.
Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPR.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O ofício
lido vai à pub!icaçáo.
~
~
Sobre a mesa. ofício que será" lido pelo Senhor 1'' Secretário.
É lido o~ seguinte
Ofício n" 520/94 - CPMI/Orçamento
Brasllia. 24 de janeiro de 1994
Excelentíssimo senhor Presiderlie -dO COngresso Nacional
Incumbido de conduzir os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar fatos contidos
nas denúncias do Sr. José Carlos Alves dos Santos, tenho
a honra de apresentar a V. Ex~ a~~çmsl!:_lsões daquele órgão
técriicó. -- -Iniciadas as atividades a 20 de outuhro de 1993. a CPMI
vem de concluir sua missão, 'que se' enconii-a consubstanciada
em nove volumes, quatro dos quais oriundos das Subcomissões
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que a inlegrar<:'-f!l_, _consr!rumao~se estes_ peças fundamentais
ttel3.horação do Relatório.
·
A realização das investigações pela CPMI, na forma do
arf. 58. § 3\' da Constituição Federal. ohedeceu a conduta
criteriosa de seus membros na busca de informações que correspondessem à verdade dos fatos. ainda que premidos pela
exígüidade de tempo em contraste com o grande volume de
dados a serem apreciados.
Reitero a V. Ex• protestos de consideração e respeito,
encarecendo seja cientificado o Exm" Sr. Presidente da Câmara dos Deputados do teor e da conclusão dos trabalhos da
CPMI-Orçamento. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente
da CPMI-Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ O expediente lido se_r~ publicado e, conforme sqlicitação de S. Ex"
=o Sr. Senador Presidente da CPML a matéria referente à
Câmara será encaminhada pelo Presidente do Congresso, Senador Humberto Lucena, ao Sr. Presidente da Cámara dos
Deputados.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nohre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PFL ~SE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente
_e Srs. Senadores falo hoje em homenagem à memória de
uma das maiores figuras que já passaram pelo Congresso Nacional. na Câmara Fede-ral. onde permaneceu. sem interrupção, por 12 mandatos consecutivos, sendo o primeiro em 1933
até 1982, quando foi eleito pela última vez.
O Guinness Book, livro de recordes, à página 207, registra
que o Deputa~o Manoel Nova_es_,_aquele saudoso companheirõ. a-quem chamavam de decano da Câl}lara dos Deputados.
foi, na história parlamentar brasileira, o político que exerceu
ininterruptamente o maior de número de mandatos como Deputado Federal, superando o saudoso Deputado Ulysses Guimarães, que teve 11 mandatos.
No último domingo, dia 23 do corrente, as entidades
da Bahia que lembraram o seu nome -_e são t_an_tas, que
poderia ficar algum desfavor se eu resolvesse relacioná-las
-prestaram significativa homenagem ao saudoso Deputado
Manoel Novaes. que. tendo nascido em Pernambuco. foi um
dos maiores henfeitores_que a Bahia já credenciou para contribuir co·m a sua grandeza e com o des_envolvimento do Nordeste
e do País.
Era por muitos referido como patrono político da Bahia,
pai do Sãq_ Francisco. rei do senão baiano, amigo dos pobres
e-Outras denominações carinhosas.
Não $C pode falar em desenvolvimento do Vale do São
Francisco, em melhoria das condições de vida das populações
da área de influência do grande rio sem eximir-se de falar
em Manoel Novaes. Foi dele a emenda. aprovada de pé,
sob- o emocionado aplauso dos Constituintes__ de 46, que criou
a Comissão do Vale do São Francisco. Simulando a construção
de Paulo Afonso, Três Maria!' e a- barrag~m de Sobradinho,
a CHESF e a CODEVASF. h0j~. com-abrangente e extraordinária- <ituação no Nordeste e no Vale do São Francisco.
s~o__ obr~s derivadas do ideal_e do génio político de Manoel
Novaes.
A história do desenvolvimento do Nordeste e da Bahia
e o seu ingresso riOs tempos modernos. desfrutando das possibilidades e confortos do progresso a partir de década de 30
muito deve a esse pernambucano de Floresta, onde nasceu
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em 1908~ tranSferindo~se para Salvador em--1925 parã cu~sar
Medicina na tradicional Faculdade de Medicina da Bahia,
daí ingressando na política estudantil, nas lutas da Revolução
de 1930 e na política nacional.

Lutou e conseguiu recursos e meios para a construção,
manutenção e ampliação de mais de quarenta hospitais regionais, maternidades e postos de saúde. Realizaram-se o_bras
de saneamento básico em- vários MunicípiOS com- reCurSOs- que
conseguiu. Foram construídas pontes, estradas, rodovias, Ter-:rovias, parques de exposição, poços tubulares, redes de energia elétrica, cais de atracação e de arrimo, campo de pouso,
barragens, açudes, escolas, prédios para sedear as agências
dos Correios e Telégrafos, por cujas redes telegráficas ele
muito lutou. Mais de cento e cinqüenta cidades. povoados
e vilarejos do interior baiano conheceram a iluminação elétrica, com geradores a diesel por ele conseguidos.
Em 12 de junho de 1974; recebeu da Assembléia Legislativa da Bahia, sob a presidência do Deputado Eufrísio Vieira
Lima, o título de cidadão baiano. ocasião em que os oradores,
traduzindo o consenso daquela Casa, afirmãráril: ÜJamals se
poderá falar em Paulo Afonso, Três _Marias e Sobradinho
sem mencionar a participação decisiva do grande representante baiano. Qtiem fala no São Francisco fala em Manoel
Novaes; quem fala em Manoel Novaes fala no_São 'Francisco".
Já em 1974, durante a entrega desse título, o então Deputado Célia Borja, hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal,
representando a Câmara dos Deputados na solenidade de
sua saudação, dava o depoimento de que, em 1959, quando
colaborava numa pesquisa de órgão da AdministraçãO Federal
incumbida de fazer um levantamento das realizações do Governo na área do São Francisco, espantou-se Com a quantidade
de obras. Perguntou de quem eram as iniciativas e- -Obteve
como r:esposta que tudo, ou quase tudo, era de Manoel Novac~s.

Sr. Presidente, conheci Manoel Novaes, a firmeza do
seu caráter, o espírito elevado de sua formação. numa passagem pitoresca da minha mocidade estudantil.
Aluno do Colégio Ipiranga, na Bahia, durante uma prova
parcial, o professor de certa matéria, suspeitaildO qUe eu estivesse colando, quis colocar a mão no bolso do meu paletó
para apreender alguns papeizinhos que eu trouxera de casa.
Quando ele se adiantou para concretizar o gesto, peguei a
sua mão, segurei o bolso e falei:
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___:_, -"0 que é isso, Profe~sor? Não se mete a mão no
bolso de um cavalheiro"'!
-Mas o senhor estava pescando, disse o Professor.
-Eu não estava pescando, senhor Professor!
Nesse momento, entrou na sala o lnspetor Federal de
Ensino e com autoridade incontestável que tinha, perguntou:
-O que está havendo aí?
- O Professor explicou e eu contestei.
E o inspetor perguntou:
- O jovem estava lendo algum papel, ou estava com
a "pesca" na carteira?
-O profeSsor~ já sem jeito. respondeu:
-Não.
Então o Jnspetor de Ensino deu o veredicto:
-Se o jovem não está utilizando a "pesca" que eventualmente esteja em seu bolso. ele não está pescando. Deixe-o
__
_
em paz.
Assim, escapei de perder aquela prova parcial e perder
o ano, o que devo a Manoel Novaes.
Se o professor me tivesse tomado a pesca e a prova,
eu perderia o ano, como disse. Por isso, fiquei muito grato
ao mspetor e dele me tornei um amigo e admirador por toda
a vida. Esse in_~petor era Manoel Novaes, cujo caráter, sendo
de justiça, trabalho, inteligêndã. idealismo e elevado espíriro
público, além de um coração magnânimo, tornava~-o üm dos
maiores políticos baianos deste século, o maior benfeitor das
populações do Vale do São Francisco, das regiões interioranas
do sertão baiano e nordestino e um dos grandes paradigmas
da política brasileira.
A ele, Sr. Presidente, as expressões da estima que eu
lhe dedicava e a saudade <;io_ amigo pelo tr3nscurso do seu
segundo ano de falecimento com as homenagens que. no último domingo, lhe foram prestadas pela Bahia.
Desta tribuna, envfo os meus cum-primentos a sua esposa,
a Sr" Professora Maria Dagmar Elvira de Jesus Coutinho Novaes, sempre zelosa de tudo o que diz respeito à preservação
da sua memória.
_
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição do verbete
contido na página 207, do Guinness Book, sobre o Deputado
Manoel Novaes e a síntese intíh.ilàda "Deputado Manoel Novaes, pai do São Francisco, doze mandatos federais de constituinte'~.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
--a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMD8-MG. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um breve registro que desejamos fazer~ temos inclusive, neste momento. um encontro na Comissão âe Assuntos
Econ-õmlcos, que deverá -estudar il proposta Fernando Henrique Cardoso sob a óptica do Senado Federal, que é justamente
a Casa que tem a maior- orrigação de apreciar os assuntos
económicos do País. Sabemos que a Comissão da Câmara
já estudou essa proposta, já deu as ~uas id_élas_____e ._ inais do
que isso, que temOs medidas provisórias a Serein votadas e
que são o cerne do chamado FHC II.
Ontem, pelo noticiário da tevê, assisti a-implosão de uin
daqueles pontilhões afetados pelo terremoto--recente de Los
Angeles. Eu já disse neste plenário que a grande diferença
que encontramos entre a civilização latina e a civilização anglosaxônica é que esta. quando precisa fazer alguma coisa. faz;
nós ficamos discutindo.
O art. 3'' das Disposições Transitórias diz literalmente:
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seu art. 3" das Disposições Tran-sit6rias, quando prevê a_ sua
revisão.
Mas nós ficamos discutindo e arranjamos derivativos para
todos os lados_ para não_ fazer~ que temos que fazer.
Gosto mUito.dã sabedol-ia popular. Sr. Presidente, e admiro muito ·um pro-vérbio da campanha gaúcha que diz o
seguinte: "Ou nóis tudo faz o que nóis tem que fazer, -ou
nóis não faz nada."
É claro. Se a justiça nãó .iulga, se- a p"cilícia mlO funciona
como polícia, se o Executivo não governa, se o'-Congresso
não fUi'ldona como-Congresso. se os estudantes não estudam,
se_ o agricultor não planta sua roça. se as donas de casa não
gerem as suas casas fazendo a comida, o que será que vai
acontecer?
Todos nós sabemos, Sr. Presidente. - a Constituição
está aí para quem quiser Ver - o que estabelece o art. 58
no seu § 3":
As comissões_ parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais. além de outros previstos nos regimentos das
respectivas Casas, serão criádas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. em conjunto ou separadamente, median!e ·requerimento de um terço de _seus
membros. para a apuração de fato determinado e por
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsahilidade civil ou criminal dos infratores.

A revisão constituciOriã.l será realizada após cinco anos,
contados da promulgação da Constituição. pelo voto da m3ioria absoluta dos membros do Congr~_s~9 N~ciohal. _em_ sessão
unicameral.
É imperativo~ não é optativo. É -imperativo, mas-ficamos
discutindo e inventamos uma série- de argumentos de todas
as montas e de todos os jaezes para não fazer a revisão,
Só isso pode fazer uma CPI, nada mais. Nada, nada,
apegando-nos a qualquer assunto, como ·pot exemplo a CP!.
nada mais. Mas é mentiroso. Nós, mentindo para nós mesmos,
E começamos a inflar a CPI da corrupção no Orçamento
começamos a estabelecer um julgamento, e um julgamento
como sendo a coisa mais impóffã.ii.te do mundo. E continuam
sui generis. Julgamos os nossos_ colegas, os nossos irmãos.
desempregados 12 milhões no Pafs. Que se danem! Nós temos
as nossas entranhas, e julgamos na imprensa.
que fazer a CPI.
V. Ex" é um jurista, um hachãrel; o Senador Francisco
No mundo, nun·ca se viu isso! No mundo democrático,
Rollemberg que é um bacharel; o Senador Josaphat Marinho,
então, nem sonhar, porque no mundo democrático, Sr. Presium professor. Não sou rábula nem candidato a rábula. No
dente, todo mun~o_faz o que a lei determina que seja feito.
entanto. sei -bem que os julgam-entos em juízo ·possuem lim
O Judiciário jufga; a Polícia cuida dos aspectos policiais; os
rito normal: forma-se o inq-uérito nas delegacias de polícia,
congressos legislam e fiscalizam. No momento, temos que
através da Polícia Civil etc., ·e depois se remetem os autos
legislar. temos -que mexer, por determinação, inclusive, da
ao p-romotor. Peço ao Senador Josaphat Marinho que, por
Carta Magna; temos que revisar, temos os argumentos mais
fãvor, me corrija onde eu claudicar, porque não deve o sapainteressantes, alguns até mais à luz do DireitO-Internacional.
teiro ir além do sapato; mas o que estamos vendo ultimamente
Mas o mandato é judicial!
neste País é a inversão de valores, cada um mexendo no múnus
Os Estados Unidos da América do Norte, Sr. Presidente,
do outro; cada um querendo fazer o que o outro faz e ninguém
todas as segundas-feiras e, às vezes, nas terças-feiras, revêeni
querendo fazer o que deve ser feito.
a sua Constituição atraVés da Suprema Corte. A Inglaterra
Eu dizia, então, que se criã o inquérito poliCial e remesequer tem Constituição- é direito consuetudinário.
tem-se os autos ao promotor, que, se o julgar procedente,
Nós temos um mandato constittiCiorlal, através ·do art.
faz a denúncia, o libelo acusatório -não é assim, Senador?
3~ das Disposições TrarlSitórias, __quê determina que seja feita
- e depois o juiz estabelece o julgamento - pelo menos
a Revisão Constitucional. Como se não bastasse, após a aproé assim que me contam que é feito. Mas nós julgamos. inovação dessa Revisão, houve a queda do Muro de Berlim.
vando em questão de julgamento. Olha! Fomos bem mais
Tínhamos dois mundos: um mundo comandado pelos Estados
fundo do que foi a Santa Inquisição, porque a Santa Inquisição
Unidos da América do Norte, que era chamado mundo capitalista; por outro lado, tínhamos o mundo-·comurtista, coman- . ainda tinha o pejo de julgar e executar publicamente. Mas
nós julgamos na imprensa.
dado pelo império da União Russa Socialistà Soviética. Eram
Agora há pouco, li, no jornal O Estado de S. Paulo,
dois impérios! ·- · ·
que o Relator, Deputado Roberto Magalhães. estava corriAgora acabou, Sr. Presidente; agora é o mercado. Houve
gindo uma informação anterior, esclarecendo que o nome
uma mudança fundamental nas situações. E é bom que se
-de um fulano saiu indevidamente, que ele tinha sido recomenlembre que o art. 3~ das DisposiçõeSTra:nsiiórias f6i aprovado
dado para isso e não para aquilo. Aht Mas o que adianta,
·antes da queda do Muro de Berlim. Quando promulgou a
Sr. Presidente, dizer que houve um engano, que o nome do
chamada Constituição Cidadã, o Dr. Ulysses Guimarães a
Deputado saiu como culpado, se ele não é culpado? Ele já
sacudia para que todos a víssemos, e dizia: Ela não é perfeita.
foi julgado pela mídia, já transitou em julgadO pela mídia!.
É obra dos homens. Ela mesma se coh,(essa imperfeita no
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Acabou! Fim! Recorrer para quem? Daqui a 20 ou 30 anos,
esse .Deputado, passando pela rua, var-ou vir alguém c;lizer:
"Olha, esse fulano estava no meio daquele negóciq." E o
que vai adiantar esse Deputado pegar o jornal e dizer: "Olha,
não é verdade, até o jornal O Estado de S. Paulo falou que
houve um engano- declaração do Deputado Robel}:o Magalhães." Vai adiantar alguma coisa?
Sr. Presidente, quantas vezes a apuração de um delito
requer um certo sigilo, requer especialistas? Para isso, no
mundo todo, criam-se os especialistas: _o pÓlicial civil, o Policial
militar~ a Polícia Federal, cada um com seu múnus bem particular, com a sua competéncia limitada e_ privativa. Vemos
isso no inquérito pOpular, no julgamen-t_o__ popular, no julgamento na imprensa - assisti a acontecimentos como esses
duas ou três vezes.
Um dia, visitei a CPI do Orçamefiio. porque o Senador
Mário Covas havia se submetido a uma intervenção cirúrgica,
e fui até lá para saber como estava pasSando. Saí logo em
seguida: não gosto muito de circo, do palanque eletrônico.
Lembro-me da voracidade que vi ali em alguns, cometendo
delitos contrà a Constituição! Senadores e Deputados saindo
do limite da sua competência, invadindO casas. Outro saiu
por aí como Sherlock Holmes, com um retrati_nho, na Quinta
Avenida, nos Estados Unidos, perguntando: "O senhor viu
esta pessoa?"
_
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores. quem quiser saber
quem entrou nos Estados Unidos é só ir ao· computador do
Consulado, que este informa todas as pessoas que lá entraram.
E se se quiser descobrir alguma pessoa que entrou num país
vizinho, através do Rio Grande do Sul - não de maneira
oficial, mas clandestina- vai à INTERPOL. Com isso, indo
â INTERPOL ou à Polícia ~specializada, evitaríamos esse
vexame. Tenho a irilpressãO de que isto não ocorreu, mas
V. Ex•s já pensaram se ,uma televisão norte-americana tivesse
filmado o fato? ''Qu-em é?" "Ah, é um Senador." "Senador
de qual país?" "Do Brasil." "O que ele está fazendo?" "Ah,
ele está com uma fotografia, procurando urna pessoa." ''Onde?" "Em Nova Iorque." .Pelo amor de Deus! Isso é querer
levar o Parlamento ao seu ponto mais ridículo!
Por outro lado, Sr. Pfesidente, assistimos também a um
dos Parlamentares --por sinal, o mais famoso de todos, que
teve, por isso mesmo, maior ate"rição da mídia- dizer: ''Temos mais de 100 parlamentares envolvidos." Ora, quando
ele diz que há mais de 100 e não os nomeia, passa a pesar,
sobre cada um de nós. a pecha, ou pelo menos, a suspeita.
Por que vou olhar para o ~enador Francisco Rollemberg e
achar que S. Ex~ está fora? S. Ex~ pode estar no meio dos
lCHl Eu sei que S. Exa é um homem honrado; eu o conheço,
pois convivemos durante muitos anos. Todavia, quahdo um
Parlamentar, que tem fé de ofíci? na_~u~_palavra, vai a público
e diz que há mais de 100, mas não os identifica, istq ~insidioso,
~r. Presidente! Dizer que )lá dois suspeitos -e não revelar seus
nomes é covarde, insidioso, porque pas·sa a pesar sobre os
quase 600 parlamentares a suspeita por parte de toda a população.
Ouvi uma insióuação dentro de um avião: "Será que
esse aí está envolvido?" Um colega Deputãdo de Minas Gerais, homem modesto e profundamente sério, ouviu alguém
perguntar-lhe: ''Tem mais de cem lá, você está nesse meio?
Fala para mim, COnta: Só" para- miin-."" E ouvi de S. Ex~: "A _
única coisa que senti foi vontade de chorar".
Sr. Presidente, no mundo todo, julgamento tem um rito.
A fase da apuração é sigílosa. Por que quisemos -fazer todo
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esse julgamento_ publicamente? Será que o Procurador-Geral
da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. nã~ merec:e
a nossa confiança'? Pelo amor de Deus. S. Ex• foi votado
por duas vezes aqui nesta Casa!. S. Ex~. tem 52 au:c.iliares_.
só em Brasllia. que_ e~tudam no1t~ _e__d1a e se ded1cam s:p
a_isso!_ "Ou nóis tudo faz o que nóis tem que fazer ou nóts
não faz nada".
O terremoto de Los Angeles aconteceu há poucos dias.
J,..Üs Angeles já está s~ndo reconstruída_, Já estão implodindo
todos aqUeles pontilhões que foram _comprometidos. Não ~uvi
nenhum discurso, mas Los Angeles Já está sendo reconstrmda.
No Brasil, Sr. Presidente, há 12 milhões de desempregados, de desemprego aberto. O que é desemprego aberto?
Desemprego dãcfueles que_ tiv~!am_a _sua carteira assinada
e que hoje estão desempregados.
O mundo mudou violentamente. A Constituição deterinina qUe' temos de'fazer a Revisão, mas temos que instalar
pelo menos mais quinze CPI, transformando definitivamente
o Congresso Nacional numa enorme delegacia de policia, para
fugii à- reSponsabilidade de legisladores e de representantes
do povo.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ uin aparte?
O SR- RONAN TITO- Ouço com mui"io·prazer o nobre
"Senador Magno Bacelar.
O Sr- Magno Bacelar- Muito obrigado a V. EX' pela
referência. Nobre Senador Ronan Tito, todo o seu pronunciamento reveste-se da maior importância, mas existem dois pontos fundamentais. Um deles é o seu início, cobrando do Congresso a Revisão Constitucional, cobiando o cumprimento
de um dever~ E ouSarja _dizer que nas democracias, como
V. Ex~ m~nciono_u, é notmal a discordância_. Q _meu Partido
discorda da Revisão no momento, mas na democracia a maioria decide. Penso que é dever do Congres_so_ trabalhar, fazer
aquilo que está determinado pela Constituição·, e dar às minorias o direito de redamar e protes~ar.
Com relação ao exemplo que vem dos Estados_ Unidos,
o_ de uma grande calami_~ade. isso abalou aquele país tão
forte, os prejuízos são incalculáveis; mas, imediatamente, se
começa a recuperação_, a reparação dos danos. Aqui, no Brasil,
há urna calamidade eterna: a seca do Nordeste.. Há quantos
séculosLNão digo anos, décadas,. rnàs há pelo menos três
séculos se conhece _q problema, e, a cada ano - como diz
V. EX"-; discute-se, discute-_se, e n_ad_a se fa_z.. E_uma calamidade é tão grande quanto outra. A cada ano. há o êxodo
rural para as grandes capitais, e os grandes problemas so~ais
surgem, pois não se ataca a questão na raiz, ou não se tem
a decisão de resolvê-la. É lamentável, concordo, e lamento
também concordar com V. Er:- continuamos a dis_cut_ir e não
fazemos riada, a não ser procurar aparecer e promover o
interesse próprio. infelizmente. Parabéns a V. Ex~
O SR- RONAN TITO- besgraça(iamente, Senador.
E_o_s_ç_çrca de_l2 milhões_ de desempregados continuam.
E o que fazemos? Fazemos ~·caricaturidade". O que negamos, por direito, o direito ao trabalho, previsto no art. 42 da Carta das Nações Unidas, prolatada em
1948, no dia 13 de dezembro, é o direito de cada cidadão.
Isso, negamos; viramos as costas. E,- depoit:, colocamOs alguns
ministros, candidatos à Presidência -da República, a distribuir
alimentos que duram pouco mais de uma semana, quinze·
dias, um mês.
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No dia 16 de abril de 1988, nobre Senador Magno Bacelar,
apresentei aqui propOsta no sentido de empregar os recursos
da privatização, em primeiro lugar, no bombeamento das sobras das águas do São Francisco para írrig3çâo perene do
Nordeste. Está nos Anais do Cor;Igresso. Como a onda da
privatização era e será inContid3., por que não aplicar esse
Jlinheiro do povo naquela região, que não chove ou onde
ls chuvas são tão irregulares?
~ - -- - Roosevelt, no auge da crise dos Estados Unidos, canalizou a água derretida das geleiras do Nebraska e, através
do bombeamento dessa água por mais de mil quilómetros,
torD.ou fértil o deserto._ A Califórnia, o segundo Estado em
riqueza. em progresso -dos Estados Unidos_ da América do
Norte, é tão desértica que o Hollywqod Bowl, o grande teatro
de Los Angeles, não é coberto. Por que cobrir um teatro
se não chove? E, no entanto, a grande produção, a enorme
produção dos Estados Unidos, hoje, se concentra-na Califórnia, porque a água é ad~inistrada através da irrigação.
Nós temos o Nordeste. E o que é dado por caridade
ao Nordeste é roubado pela injustiça. A questão tributária
brasileira subtrai do Nordeste um recurs-o ·enorme. O Nordeste
produz petróleo. Cobramos o ICMS do_consu~idor da indústria mineira ou paulista e recolheJ!lOS a maioria do imposto
em São Paulo, no Rio e em Minas Gttais. Em qualquer lugar
do mundo, Sr. Presidente, o imposto sobre o ~sfOrço da_compra fica no lugar de origem dessa aquisição. Se for 3berta
- como esperamos que seja - a impOrtação, n6- dia em
que qualquer nordestino importa:r uma carriinhonete, o ICMS
e o IPI deverão ficar no Estado ond~ fQr_ f~íta a importação.
Aqui no Brasil, nãO; fieã eln São PaulO, fi~a em Minas Minas tem a FIAT-; fica no Rio, sede das oUtras indústrias.
Depois criamOs ãquilo que é uma parte muita _pequena disso
e a chamamos de incentivo fiscal.
Há pOuco tempo, estivemos com o honrado Senador Beni
V eras, Senador E leio Alvares· e_ outros, estudando osdesn_íveis
regionais. EScutei lá na Ff:ESP: "0 Sul já está cansado de
remeter dinheiro para ó Nordeste". Seria cómico se não fosse
trágico. Acho que precisamos trabalhar um pouco·pela justiça
para não ter que mais tarde fazer "caricaturidade".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamOs voltar a direção
da Casa para aquilo que- é a sua" função. Vamos retomar o
nosso múnus, aquela responsabilidade que assumimos espontaneamente, nos palanques, de sermos representantes do povo
para cuidar dos seus interesses maiores. E se encontrarmos
no meio do caminho ilícitos penais, mesmo que venham de
nossos Colegas. vamos remeter para aqueles que verdadei~
ramente têm competência, seriedade e capacidade para apurar
e apenar. O povo brasileiro pensa que já estão todos cassados;
o povo pensa isso; Sr._ Presidente!
_
.
Depois, vamos para a Comissão de C_on~tituição, Justiça
e Cidadania, para o plenário; enquanto isso muitos entraram
em juízo para discutir, inclusive, o rito dessa cassação.
Pasmem, Sr. Presidente_ e Senador Alfredo Campos,
aqueles papéis que foram retirados da residência do diretor
da Odebrecht não têm auto de apreensão; não existe um
relatório assinado. Como são folhas sem qualquer timbre,
sem assinatura, quem pode me garantir que fatos não foram
subtraídos ou acrescentados? Quem?
Vamos todos tentar cumprir as funções, o múnus do Congresso Nacional: legislar e fiscalizar. Julgar não_~ conosco.
É possível que, depois de falar o Judiciáiio, te-nhamos
que cassar ou não companheiros. E- veja, Sr. Piêsideflú:, jamais gostei de caçar sequer bichos; soa contra. Detestei as
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cassações da ditadura_. _Para mim, pode ser o maior pulha
ou falsário; de qualquer forma não pode ser cassado sem
um rit9__ q9 Judiciá_rjo, em que se cria o contraditório, em
que se discute, em que se apresenta a defesa. Isso para mim
não tem o mínimo valor, só serve para criar vítimas.
Agradeço a atenção dos Srs. _Senadores, convidando-os
a fazer-'com:· ·que esta ··grande delegacia de polícia" volte a
ser o Congressõ Nacional. Afinal, para isso fomos_ eleitos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Ronan Tiro o Sf. Chagas
Rodrigues, ]!' Via-Presidente deixa a cadeira da pre~i
dência, que é ocupada pelo Sr. Francisco Rnllemberg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) '..,..Sobre·
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
_
_
REQUERIMENTO N• 33, DE 1994
Nos termos do § 1'' do art. 13 do Regimento Interno,
requeiro sejam considerados como licerrça autorizada os dias
27, 29 e 30 de dezembro de 1993; 3, 5, 10, 13 e 17 de janeiro
corrente.
Sala das Sessões, 25_de jãneiro de 1994. -Senador José
Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -A vota_ção do requerimento fica adiada por falt~ de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício n" S/31.
de 1994 (n•' 456/94, na origem), solicitando, nos termos da
Resolução n'1 36, de 1992, do Senado Federal. autorização
para que a Prefeitura Municipal de Casca (RS) possa contratar
operação de crédito para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -A Presidência recebeu do Governo do Estado de Goiás o Ofício
n• S/32, de 1994 (n• 29/93, na origem), solicitando, nos termos
da Resolução n"' 36. de 1992, do Senado Federal, autorização
para contratar operação de crédito para os fins que especifica.
· A matéoria será despachada à Comissão _de Assuntos Económicos, onde-aguardará a complementação dos documentos
necessários à sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício n1' 488/94.
encaminhando a relação das Antecipações de Receita Orçamentária analisadas no período de 3 a 14 de janeiro do corrente
ano.
A matéria será despachada à Com,issão-de Assuntos Econômicos, para_ conhecimento.
· ·
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício n"' 489/94,
de 21 do corrente, encaminhando acomplementação-_dosdocumentos necessários à íristruÇãO. do Ofício S/5_6, d_e_l993.
O eXpediente :Será despachadO à Çotij"issão de- Assuntos
EconómiCOs para sof aneXado ao processado da matéria em
referência.
·
O SR. PRESIDENTE (Franciscb Rollemberg) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente. _
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ORDEM DO DIA
Item 1:

_
- -- - PROJETO DE RESOLUÇAO !'1''6, DE 1994 _
Discussão. em turno_ único, -do _ProjetQ _de Re_soluçao -~"
6, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Economicos como conclusão de seu J;>~re,cer n" l~ ... de \l.J94), que
autoriza· a Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa (PR)
a contratar operação- de crédito junto ~o Banco do_E.sta_do
do Paraná S.A.- BANESTADO. no valo~_de treze.mtlhoes
e _quinhentos mil cruzeiros reais, destinados a obras de mfra-estrutura urbana naquela municipalidade.
. . , .
A matéria ficou sobre a- tQeSã çlurante tres dtas utets pa~a
recebimento-de emendas, nos termos do art. 8" da Resoluçao
n" I !0. del993.
.
Ao projeto não foram oferecidas eme.ndas. _
Em discussão o projeto, em turno úntco, (Paus~.)
_
Não havendo quem peça a palavra. encerro a dtscussao.
A votação fica_ adiada por falta de quorum.
O SR. Pl{ESrDENTE (Francisco Rollemberg) -

Item

2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 7, 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de ResOfução n\'
7, de-1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n" )}, _9_e 1994). que
autoriza a Prefeitura Municipal de--EUgénió de Castro (RS)
a contratar operação de crédito juntO ·ao -Banco· do Estado
do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor total
de oito milhões, trezentos e noventa e oito_ mil, duzentos
e oitenta e oito cruzeirOs reais e setenta centavos, a preços
de setembro de 1993, utilizando recursos do FUNDOPIMES.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias Óteis para
recebimento de emendas, nos termos do art. 89 da Resolução
n" 110. de 1993.
·
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno úniCO:_ (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro_a d_isc~ssão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Volta-se
à lista de oradores.
ConcedO a palavra ao nobre Senador Magno-B-acelar.
O SR. MAGNO IIÃCELAR (PDT :__; BA Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presideil!e,
Srs. Senadores, ontem, tive notícia-das homenagens que_ foram
prestadas ao nobre Senador Elcio Alvares_ pelo seu afastamento do convívio desta Casa para ocupar o càrgo de Ministro
da Indústria e do Comércio.
Sr. Presidente, não é do meu feitio-, não sou dado a elogios, mas costumo respeitar o méritO e o Yalor daqueles que
o conquistam com trabalho e dignidade. É o que ocorre com
o Senador Elcio Alvares.
Qua:ndá chegou a·eS:ta CitSa, fOi üíiiCIOS~jifll:nC?ifôS =companheiros pelo qual me afeiçoei e aprendi a respeitar. Demonstrou S. Ex", ao longo desses anos, _que-é--um--pacificador, um
homem culto, trabalhador. justo sobretudo. Recentemente,
na CPI do OrçamentO~ defendeu. o re~peito a cada um_ que
por ali passou.
-. ....... ~.
Desta forma, não poderia eu, lamentando não estar presente ontem;- -deixare de me associar -àS homenagens prestadas
ao Senador Elcio Alvares.

S. Ex" sai âesta Casa para ocupar o Ministério num momento difícil, no final do Governo, quando a descrença popular com relação ao Executivo já é tão grande quanto ao Legislativo.
-Sr. Presidente, Srs._Senadores, tenho certeza que a força
de vontade, a capacidade e o prestígio do Senador Elcio Alvares poderão trazer ao Governo Itamar Franco_ uma colabo_:ração efetiva e uma resposta ao Governo popular.
.
-,-~---Portanto, gostaria de transmitir ao novo Ministro, Senador Elcio Alvares, em meu nome e em nome do_ Estado do
Maranhão, que tenho a honra de representar. os nossos votos
"de sucessO e êxito nessa sua nova missão.
Era o- que eu tinhã a dizer. Sr. Presidente!
'siCPRESIDENTE (Francisco· Rollemberg) - Nada
-~aiS havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
_designançio Para a sessão ordinária de aman_hã a seguinte

·o

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 220, DE 1993
(lricluído- em Oi=deffi âo Dia nos termOs do
art. 375, Vlll. do Regimento Interno)
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara
01' 220, de 1993 (n'' 3.711/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria, ·com- natureza civil,
a Agência Espacial Brasileira_:___ AEB, e dá outras providências. (Dependendo de parecere~ das Comis~ó_es de Educação,
de Relações Exteriores ·e Defesa Nacional, de Ass_untos Econômicos, e de Constituição~ Justiça e Cídadania)
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N·• 77, DE !990
- Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 77, de 1990 (n' 3.056/89, na Casa de origem). que dá nova
redação ao art. 19 da Lei n'' 7.729, de 16 de janeiro de 1989,
para especificar como sendo Segunda a Junta de Concthação
e Julgamento de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul,
tendo
_
_ _
Parecer favorável, sob n'' 345, de 1993, da Comissão:
__ ____,de Constituição, Justiça e Cidadania.
-3--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N"l59, de 1993
Votação, em -tu~no único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 159, de 1993 (n' 2.863/92: na Casa de origem), que veda
o pagamento de dividendos e de participaçõ:_s nos luc_r~s,
com base em saldo credor da conta de correçao monetana,
ã.purado por empresas coritroladas pelo Poder Público, e dá
outras providência, tendo
Parecer favorável, sob n' 517, de 1993, da Comissão:
- de Assuntos Económicos.
-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 6, DE 1993
Votação, em iurno único, do ProjetO -de Decretá Legíslativo n' 6, de 1993 (n' 162/86, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção n" 126, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre Al9jamento a Bordo dos
NaVios de Pesca, adotada por ocasião da 50• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em
1966, tendo
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Parecer favorável, sob n" 400, de 1993, di--Comissão:

-lO-

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 10, DE 1993
Votação, em turno únko, do Projeto de Decreto Legislativo n" 10, de 1993 (n" 147191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasllia,- em 21 de
março de 1991, tendo
Parecer favor"ávei: sob n·• 408, de 1993, da Comissão:

PROJETO DE DECRÉTO LEGISLATIVO
- N'' 21, DE 1993
Votação, ern turno único, do Projeto de Decreto Legíslativo n' 21, de 1993 (n' 227192, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção 1nteramericana sobre Regime Legal daS Procurações para s·erem Utilizadas no Exterior,
concluída em 30 de janeiro de 1975, na cidade do Panamá,
tendo
Parecer favorável, sob n' 406, de 1993, da Comissão:
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-de Relações Exteriores e

Defesa Nãcionàl.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N·• 12, DE 1993
Votação, em tu~rio ú_nicÇ), dO--PrO}etO·de De&r~~ -~egis

Iativo n" 12, de 1993 (n•• 177192, na Câm~ara dõs Deputados),
que aprova o texto do Acordo Relativo a SúVlç9s Aéreos,
celebrado entre o Governo _d~ __República Federativa do Brasil
e _o _Governo de Hong Kong, em Hong Kong, em 6de setembro
de 1991, tendo
.
. .
.
~.
Parecer favOfável, sob n" 402, de 1993! da-comissão:
-de Relações Exteriores e Defesã NaciÕÕal.
- 7-~
PROJETO DE-DECRÉTO LEGISLATIVO
N" 13, DE 1993
Votação, em- "turno único, do Projeto 9~Pecre_to t.ci:gislativo n" 13, de Í993 (n' 194i92, na Cãmara~dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Trà!ISJ?t::)~rf_es Aéreos Regulares. celebrado entre_ u_ Governo da-R.._~pública Federativa
do Brasil e o Governo dá República Portugu~~a._ em Br~sílía,
em 7 de maio de 1991, tendo
Parecer favorável, sob nj' 403, de 1993, da -ComisSão:
- de Relações Exteriores e- ~desa NacionaL - -

-8PROJETO DE D'tcCRETO LEGISLATIVO
N> 14, de 1993
Votação, em turno único, do Projeto·de_Decreto Legislativo n' 14, de 1993 (n" 219i92, na Câmàra dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamerica:na Sobre ConfTífõs de Lei em Matéria de Cheques, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, durante a II ConferênC:iãESpéCializada Interamericana de Diieito InternaciOnal Privado, tendo
Parecer favorável, sob n" 404, de 1993, da Comissão:
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-9PROJETO DE DECRETOLEGÍSLÃTÍVÔ
N" 19, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto-de D_ecreto_Legislativo n9 19, de 1993 (n9 228/92, na Câma:ta dos_ Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a
Restituição Internacional de Menores, celebrada em Montevidéu, em 15 de julbo de 1989, na Quarta Conferência Especializada Interamericana sobre Direito InternaciOnal Privado
(CIDIP-IV), tendo
Pa'fecer favorável, sob n~ 405, de 1993, da Comissão:
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-H-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 23, DE 1993
Votação, em turno l:íniEO; d6 -PrOjeto de Decreto Legislativo n' 23, de 1993 (n' 22SI92, na Câmara dos Deputados),
que aprOVa õ- texto do Acordo entre o Governo da República
Fe_derativa do Brasi~ .e o _.Governo da República da Coréia
para Serviços Aéreos entre seus Respectivos Territórios e
Além, assinado em Brasília, em 11 de agosto de 1992, tendo
Parecer favorável, sob n' 4_07, de 1993, da Comissão:
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
~ ·~ 12- ~·
' ~ ~
~PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO
N' 1, DE 1994
Votação, em ttirno úniCq, do Projeto de DecretO 'Legislativo n' 1, de 1994 (n' 390194, na Câmara dos Deputados),
que·s--ub-mete à cbri:dição suspensivá a renúncia-de parlamentar
contra o qual pende procedimento fundado nos incisos I e
II do art. 55 da ConstituiçãO e dá outras providências, tendo
Pare_cer, proferido em Plenário, Relator: Senador Pedro
Simon, em substituição à Comissão de _Constituição, Justiça
e Cidadania, favorável ao Projeto e à Emenda n~ 3 e contrário
às Emendas no;;s 1 e 2, d_e Plenário.
-13-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 159, DE 1993
Vo~_ção, em turno Çi_nico, do Projeto de Resolução n"
159, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~ 510, de ll193), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar
_operação de crédito junto ao Banco tlo Estado do Paraná
S.A. BANESTADO, no valor de quatorze milhões e setecentos mil cruzeiros reais, a preços de setembro de 1993,
para execuçâo de projetes de infra-estrutura urbana.
-14PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 160, de 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Rf:solução n9
160, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como- cO!li;lusão de seu Parecer n9 511, de 1993), que
auto'riza a Prefeitura Municipal de Jesuíta (PR) a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A. BANESTADO, no valor de vinte e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais, a preços de agosto de 1993, utilizando recursos do Programa ~stadual de Desenvolvimento
Urbano PEDU.
-ISPROJETO DE RESOLUÇÃO N' 161, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu_ção n~
161. de 1993 (apresentado pela ComiSsão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n 9 512, de 1993), q_ue
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autoriza a Prefeitura Municipal de Santa MOnica (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BANESTADO. o v.alor de dez milhões de cruzeiros
reais. para execução de projetes de infra-estrutura urbana,
naquele município.

-16PROJETO DE'RESOlúÇ:Ãô N• 6; DE 1994.
Votação, em turno- único, do Projeto de Resolução n''
6, de 1994 (apresentado pela Comissão de AssuritOS--EConómicos como ·conclusão de seu Parecer n9 12. de 1994), que
autoriza a Prefeitura Munidpal de Campina da Lagoa (PR)

a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A. BANESTADO, no valor de treze milhões
e quinhentos mil cruzeiro,s reais, destinados a obras de infra-es- '
trutura urbana naquela Municipalidade.

- 17-·
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7~ DE 1994 .
Votação, eni turno Unico; do Projeto de Resolução n~
7, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos co·mo conclusão de seu Parecer n<> 13, de 1994), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro (RS)
a contratar operação- de crédito junto ao Banco- do Estado

do Rio Grande do Sul S.A. BANRISUL, no valor total de
oito milhões, trezentos e noventa e- oito mil. duzentos e oitenta
e oito cruzeiros reais e Setentà.~ceritavos, a pre-ços de setembro

de 1993, utilizando recursos do FUNDOPIMES. .. __ .
-JSPROJETO DE LEI DA CÂMARA,W 88, DE 1993.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

art. 3" da Resolução n' 110, de 1993)
Discussão, em ~u_rno únicO, do Projc!tO de Lei da Câmara

n'' 88, de 1993 (n' 1.733/91, na Casa de origem), que fixa
a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. (Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais.)
--19PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 167, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos teTmos do
art. 3' da Resolução n' 110, de 1993)
DiscussãO;em tUrnO úitico, do Pi-ó]eto de Lei da Câmara

n' 167, de 1993 (n' 3.529/93, na Casa de' origem), que cria
cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região, e dá outras providências. (Dependendo
de Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos.)
-20-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 125, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

art. 3' da Resolução n' 110, de 1993)
Discussao--, em tum-o dnico-;dÕ -Pí-ojeto de Lei do Senado
n~ 125, de 1993, de autoria do Senador Mário Covas, que
dispõe sobre número de candidatos pelo sistema proporcional
nas eleições de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) _: Está
encerrada a sessão.
_
, - - - --:;,
(Levanta-se a sessão às Ii h e 14min.)

CONSELHO DE SUPERVISÁ O DO PRODASEN
ATA DA 137• REUNIÃO
Aos oito dias do mês de novembro de mil novecentoS
e noventa e três. àS 18 horas, na Sala de Reuniões da Primeira
-SeCretaria, reúne-se o CónselhO de Supervisão dO Prodaseil,
sob a Presidência do Exm~ Sr. Senador Júlio CaJUpos. Compa-recem à. reunião os Senhores Conselheiros Dr. Manoel Vilela
de Magalhães,_ Vice-Presidente deste colegiado, Dr. Edgelson

J. Targino Coelho, Di. Antônio José (!e Souza Machad9,
Dr' Silvana Rios Safe de Matos e Dr' Regina Célia Peres
Borges, Diretora Executiva do Prodasen. Presente, também,
a convite do_Sr. Presidente, o Dr. Marcus Vinicius Goulart
Gonzaga, Assessor da Diretoria Executiva do Prodasen. Iniciando a reu_nião _o Presiqente coloca em apreciação a Ata
da 136~ Reunião, a qual passa a ser lida, e, em seguida, é
aprovada por unanimidade. Em seguida, passa-se ao primeiro

item da pauta, qual seja o Processo n' PD0436/93-3, que propõe ratificação de inexig1bilidade de licitação relatívamente
a aquisiçã6âe mobiliário para o Gabínete do Presidente do
Conselho_de Supervisão. Na oportunidade, é apresentado parecer oral pelo Conselheiro Dr, Manoel Viíel~ de Magalhães,
favorável à ratiflc3.ç~o de inexigíbilidade._Em votação. o COn--selho aprova o parecer, ficando pois ratfficada a inexigibí·se à apreciação do Processo n' PD0577f92-8, que propõe
--ratificação de inexigibilidade de licitação para contratação de
seguro--éontra incêhdio- e danos elétricos dos _equipamentos
do Prodasen. Com a Palavia, o Relator da Matéria designado,
Dr. Manoel Vilela, apresenta parece·r oral favorável, o qual
é unanimemente aprovado pelos membros do Conselho. Em
. seguida, passa-se ao exame do Processo n~' PD0456/92=6·, ·o
qual trata da regulamentação do pagamento de gratificação
pelo encargo tempo~ário de _instrutor ou l_ilC>nitor de cur_sos
de treináménto·e pe~lã CXêcUÇãO Se"rVíçóS iécitico/científicos,
tendo já sido aprovado ad-re_(erendum do Conse_lhp de SuperViSão n. Na ocasião é. aprovado o parecer oral oferecido pelo
Relator designado, Dr. Manoel Vilela de Mag:alhães, no sentido de que fosse referendada a decisão do Exm~ Sr. ·Pre_sidente
!=fo Conselho de SupervisãO. Úaf!dO prosseguimento à reunião,
é apreciado o Processo n~ PD0218/93-6, o qual trata de proposta de Criação do Setor de Multimídia e Programação Visual
na estrutura da Assessoria da Diretoria Executiva do Prodas_en
e extinção do Setor de _A<;lmjni~traç~o de Banco de Dado~

de

-SABD. O Relator designado da matéria, Dr. Manoel Vilelà
de Magalhães passa à leitura de seu parecer, favorável_ nos
termos de Ato do Conselho de Supervisão que submete ãos
demais me_~bros dq Ç~uiselho_ Após ter sido submetido à
discussão, o parecer é aprovado. Nada mais havendo a tratar.
o Senhor Presidente encerra _a presente reunião, e, para constar, eu, Raquel Pinheiro Garcia, Secretária do Conselho de
Supervisão, lavrei a presente Ata que subscrevo e, após lida
e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais
membros do Conselho.
Brasília, 8 de novembro de 1993.- Senador Júlio Campos, Presidente - Manoel Vilela de Magalhães, Vice-Presidente - Edgelson Targino J. Coelbo, Conselheiro -Antônio
José de Souza Machado, Conselheiro - Silvana Lúcia R. S.
de Matos, Conselheira - Regina Célia Peres Borges, Diretora
'Executiva do Prodasen.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 20• SESSÃO, EM 26 DE JANEIRO DE
1994
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

-Da Liderança do PPR, no SeDado Federal, de substituição de membro nas Comissões de Relações ExterioreS
e Defesa Nacional, de Assuntos Econôm1cos, e de FiscalizaÇão e Controle, desta Casa.

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N• 44, 45, 46 e 47, de 1994 (n• 55,-56,-57 e 58194,
na origem), respc;:ctivamente, de agradecimento de comunicações.

1.2.4-- Requerimentos
- N• 38, de 1994, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, solícl.tãndo que sejà conSiderado, como licença para
tratamento de saúde, o período de 14 a 21 de janeiro do
ano em curso. Aprovado.
- N• 39, de 1994, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, solicitando que seja considerado, como lice'·nça·
para tratamento de saúde, o período de 1•-1-94 a 11-2-94.
Aprovado.

1.2.2- Requerimentos
- N9 34, de 1994, de autoria do Senador Aluízio Bezerra, solicitando que sejam considerados, como licença
autorizada, os dias 5, 6, 7, 10, !1, 12, 13, 14;f7, 18,
19, 20, 24 e 25 de janeiro do ano em curso. Votação adiada
por falta de quorum.
-N' 35, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, solicitan-do que sejam coils1derados, como licença
autorizada, oS dias 10, 17, 18, 19, 20, 21 e 24 do_ corrent_e
mês. Votação adiada por falta de quorum.
- N' 36, de 1994, de autoria do Senador José Sarney,
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17 e 20 de janeiro
do corrente ano. Votação adiada por falta de quorum.
- W 37, de 1994, de autoria do Senador Flaviano
Melo, solicitando que sejam considerados, como licença
autorizada, os dias 5,- 6, 10, 12, 13-, f7 e 20 de janeiro
do ano em ctirso~ Votação adiada por falta de quorum.
1.2.3--' Oficios
-Da Liderança do PPR. no Senado Federal, de substituição de IJle.mbros_que integr!lm a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaniâ des~ta ,Cas_é!__..

1.2.5 - Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n' 42, de 1994 (n' 52194,.
na origem), de 25 do corrente, pela qual o Senhor Presi-dente da Répública, solicita que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, mediante gararitia
da União, no valor de trinta e um bilhões, quatrocentos
e setenta e ciOco -milhões de ienes, entre o Estado do Rio
de Janeiro e The Qverseas Economic Cooperation Fund
-:- OECF, para os fins qti.e especifica.
-Recebimento da Mensagem n'43, de 1994 (n•53/94,
na origem), de 25 do corrente, pela qual o Senhor Presi:dente da República solicita que seja autorizada a contratação de operação de crédito e~terno, mediante garantia
da União, no valor de oitenta e sete milhões de dólares
norte-americanos, entre o·Estado de Tocantins e o Banco
Internacional para ReconstruçãO e Desenvolvimento - "----:BIRD, para os fins que especifica.
·

352 Quinta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1994

EXPEDIBNTB
CI!NTRO ORÁPICO DO 9BI!AilO PI!J)BIIAL

DIAiuo DO COHORI!DO IIACIOII'AL

MANOEL VII..I!U DE MAOAUiÃES
Diretor.Oenl do Saldo Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

DiHt«Eac:wCARLOS HOMERO VIEIRA NINA

Dlnt« AdalolotnWIZ CARLOS BASTOS
Dfrelar wt•'trial
PLORIAN AUGUSTO COUI1NHO
Dlrot«Adjuto

ASSINATIJRAS
Semll!lltral.

-Recebimento de cópia do Parecer sobre empréstimo
do BNCC~ ná- gestão do Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, Dejaridír Dalpasquale,
deferido pelo BNCC, à Cooperativa Agroindu_~tr!al do Vale-do Rio Guaporé Ltda. - COPERG!JA~QRJ?., ··- ,-~·
-Presença na Casa do Senhor Jônice Sique~ra.fns
tão, suplente convocado da Representa-ção do Estado do
Espírito Santo, em virtude do afastamento do Titular Senador Elcio Alvares.
1.2.6- Prestação de compromisso regimental e posse
do Senhor Jônice Siqueira Tristão.
1.2.7- Comunicação
-Do Senador Jônice Tristão,- refere-nte a sua filiaç.ão
partidária e nome parlamentar.
1.3-0RDEM DO DIÃ..

Req"uerimento n, !.075, de 1993,do Semidor Guilherme Palmeira, solicitando, nos· termos· regimentais. a
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo O partido
da cidadania e a revisão, de autoria do Senador Marco
Maciel, publicado no jornal_ ~o~ha de ~.Paulo, edição de
14 de outubro de 1993.. , Votação adiada por falta de quo· .
~m.

·------------·-----------OS~~

MADRuGA

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON CARNEIRO- Regozijo com .
a posse do Senador Elcio Alvares no Ministério da Indústria, do Comércio edo Turismo. Retorno da sede do DNER
para o Rio _de Janeiro.
SENADOR GERSON CAMATA- Manlfestação
de apoio à posse do Suplente de Senador Jônice Tristão.
SENADOR JÓNICE TRISTÃO -Posse de S. Ex•
como Seriador da República.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4-ENCERRAMENTO.
·· -2 --ATOS DO PRESIDENTE
· N• 285, de 1992 (Apostila).
N• 11 a 46,.de 1994,

3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VlcE-LÍDERES DE PARTIDOS

S.:. . COMPOSIÇÃO

DAS CoMiSSÕES PERMA·

ISENTES

Ata da 20a Sessão, em 26 de janeiro de 1994
10• Sessão Legislativa Extraordinãria, da 49• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidl1teia do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 10 HORAS ACHAM-SE- PRESENTES OS SRS. JoiO RoCha _:rona8 PiÍllteiro _ Jo~ Edu..ardo Vieira_ José Fogaça
SENADORES:
'
.
. .
. _ 1016 Rii:fui·_ Lavoisier Maia_ I..evy _Dias:. Lourival Baptista:...
Bacelar_ Marco Macic! _Mário Covas_ Marluce Pinto_
.
.
. .. ... . Mauro Bellevides Meira Filho Nabor Júnior Nelson Carneiro
Affonso Camargo- Alexandr~ Costa- Almir Gãbriel - An~~mo Pedro Simon P~o Teixeira - Ronan Tito Valmir Campelo
Mariz_ Beni Veras_ C~sar Dias_ Chagas Rodrigues:., Coutmho Vl"l n MartinJorge __ Parlo Pereira__ _lOnice 'J'ristão _ Epitáêió Cafeteira_ Eva 150
s.
Blay _ Francisco Rollemberg _ Gerson Cama ta_ Gilberto Miranda
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
_Guilherme Palmeira _Henrique Almeida-~ Humberto Lucena _ pesença acusa o compareciinento de 43 Srs. Senadores. Ha·ltam Saraiva_lrapuan Costa Júnior_ João Caimon _João França_ vendo núm·ero regimental, declaro aberta a sessão.
. -
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitu!-"a do Expediente.
É lido o seguinte
·
_ _

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
De agradecimento de comunicações:
N• 44 e 45, de 1994 (n• 55 e 56/94, na origem), de 25
do c_orrente, referentes ao término do prazo, sem deliberação

por parte do Congresso Nacional, das Medidas Provisórias
n~ 387 e 388, de 1993; e
·
N~ 46 e 47, de 1994 (n' 57 e 58194, na origem), de 25
do corrente, referentes à aprovação das Medidas Provisórias
n~ 393 e 395, de 1993.
·
· · ·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguesf- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1"' Secretário.

-

---

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 34, DE 1994
Senhor Presidente,
· Nos termos do § 19 do art. 13 do Regimento Interno,
requeiro sejam consideradas como licença autorizada minhas
ausências dos trabalhos da Casa nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, e 25 do corrente, em virtude do
desempenho de atividades polítiêó-pattidárias no -iriterior de
meu Estado.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1994. -Senador Aluizio
Bezerra.

REQUERIMENTO N' 36, DE 1994
Nos termos do art. 13, § I •, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro Que sejam considerados como licença autorizados os dias 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17 e 20
de janeiro do corrente ano.
Sala das Sessões, 26de janeiro de 1994.- Senador José
Sarney.
REQUERIMENTO N• 37, DE 1994
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1~', do Regimento
Interno, seja considerada como licença autorizada, a minha
ausência .dos trabalhos da Casa nos dias 5, 6, 10, i2~ 13,
17 e 20 de janeiro do corrente ano.
Sala das Sessões, 25 de janeiro_de 1994. :-Se_oador Flaviano Melo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinJe
_
.
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Brasília, 25_ de janeiro de 1994
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. 0."' 032/94-SLEG, solicitando a atualização_ dos membros do Partido Progressista Reformador PPR, que integram a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, indico o meu próprio nome
e do nobre Senador Esperidião Amin, como Títulares, e dos
nobres Senadores Affonso Camargo e JarÇias Passafinho, como Suplentes.
Na oportunidade, renOvo os meus protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPR.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo
com o expediente que acaba de ser lido, designo os nobres
Srs. Senadores Epitacio Cafeteira e Esperidião Arnin corno
~embros titulares da Comissão de Constituição, Justiça e Ci. dadania e os nobres Srs. Senadores Affonso Camatgo e Jarbas
Passarinho como suplentes.
·· O SR. PRESIDENTE (f:hagas Rodrigues) -Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. l~' Secretário.
É lido o seguinte

-==-

REQUERIMENTO N• 35, DE 1994
Requeiro, nos termos do art. 13, § -1"', do Regimento
Interno do Senado Federal, seja considerada como licença
autorizada minha ausência desta Casa, nos dias 10, 17, 18,
19, 20, 21 e 24 do corrente mês, em face do atendimento
dos vários compromissos parlamentares e partidários em meu
Estado.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994,- Senador Dirceu
Carneiro, PSDBISC.
~~..
..~ .. - . .
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Brasília, 25 de janeiro de 1994
Senhor Presidente,
Em razão do desligamento do nobre Senador Gerson
Camata, da Bancada do Partido Progressista Reformador PPR, indico, em substituição ao mesmo, o nobre Senador
Hydekel Freitas, para integrar ~ Comissão de RetaÇões Exteriores e Defesã Nacionãi, como Titular, e como Suplente;
de Comissóes de Assuntos Económicos e de Fiscalização e
Controle do Senado Federal.
Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada
estima e distintã Consideração.
Cordialmente, Senado! "EPitacio Cafeteira, Líder do PPR.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita
a substituição solicitada. _.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. r
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 38, DE !994
Senhor Presidep.te, nos ~~nnos do art. 43, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro ,seja considerado como licença
para tratamento de _saúde o período de 14 a 21 de janeiro
do corrente ano, conforme laudo de inspeção em anexo.
Brasília, 24 d~ janeiro de)994.- Senador Darcy Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo
com o art. 43, inciso I, do Regimento Interno, fica concedida
a licença solicitada.
Sobre a mesa, req!lerimento que será lido pelo Sr. r
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 39, DE !994
Nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro seja considerado como licença para tratamento· de
saúde, conforme atestado médico anexo, o período de 19-1-94
a 11-2-94.
Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1994. -Senador Ronaldo AragãO.

~?~
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce- Internacional para Reco-nstrUção e Desenvolvimento
dida a· licença solicitada. ·
BIRD, para O$ fins que especifica.
,
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco- ·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência recebeu a Mensagem n~ 42, de 1994 (n~ 52/94, na oriM nômicos. ·
gem), de 25 do corrente, pela qual o Senhor Presid~nte da
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A PresiRepública, nos termos do art. 52, inciso V; da Con_stituição, dência recebeu cópia do parecer sobre empréstimo do BNCC,
solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito na gestão_ do Ministro da Agricultura, do Aba~tecimento· e
externo,_mediante -~arantia da União, no valor _de 31 bilh~es da RefOrma Agrária. _Dejandir Dalpasquale; deferido pelo
e 475 mtlhões de 1enes, entre o Estado do R10 de Janetro BNCC à_ CooperatiVa Agroindustrial do Vale do Rio Guapo ré
e The Overseas Economic Cooperat~on F';Iod - OECF. para Ltd• -COPERGUAPORÉ.
·
os fins que especifica.
A matéria _será despachadª à Comissão de F!scalização
A matéii3 será despachada à Comissão de Assuntos Ecow e Controle.
nõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Encontra-;e
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi- na casa O·sr.. Jônice- Siqueira TristãO~- suj}lerite cOIJ.VOcado
dência recebou Mensagem n' 43, de 1994 (n' 53/94, na origem), . d3 Representação do Estado do Espírito' Santo, em virtude
de 25 do corrente, pela qual o Senhor ;presidente da República, do afastamento do titular, nobre Senador Elcio Alvares.
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, solicita seja
S. Ex' encaminhou à Mesa o Diploma, que será publicado
autorizada acontratação de operação de crédito externo, me' diante garantia da União, ~o valor de 87 milhões de dólares na forma regimental.
É o seguinte o referido Diploma:
n.orte-americ3nos, entre o Estado do Tocantins e 6 Banco
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Designo
Comissão forni.ada pelos Srs. Senadores João Calmon, Marco
Maciel. Mauro Benevides e Gerson Can13ta para conduzir
S. Ex" ao plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
(0 Sr. Jônice Siqueira Tristão é conduzido ao plená~
rio e presta, junto à Mesa, o compromisso regimental.)
O SR. JÔNICE SI QUEIRA TRISTÃO'--- ''Prometo guardar a constituição e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador_que_g_pOV() .!"e ~9nfere e sustentar a união, a integridade e ã independência do Brasil."
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) __:Declaro. empossado, como Senador da República, o nobre Senador Jônice.
Sequeira Tristão, que, a partir deste momento, passará a participar dos trabalhos desta Casa e do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa. comunicação que-será lída Pelo Sr. t~> Secretário.
É lida a seguinte:
Em 26 de janeiro de 1994
Senhor Presiden~-e.-- _
~
-,
Tepho a honra de comunicar a VOssa-Excelência, à vista
do disposto no art. 7'~ do Regimento Int~rnO~ c}ue, assumindo
o exercício da representação do Estado do EspíritO Santo,
em substituição ao Senhor Senador Elcio -Alvares, adotarei
o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido da Frente Liberal (PFL).
· ·
·
Atenciosas saudações - Jõnice Tristão.

::.:·o

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu-es)
expediente
lido vai à publicação.
Lembro aos Srs. Senadores_ _que o Congresso Nacional
reunir~se-á às 10h30ffiin:
-Na sessão noturna de ontem, a Câmara dos Deputados
obteve quorum suficiente. o que nãO ocorreu com ·o Senado.
Por isso. matéria importante deixou de ser votada.
A Mesa, portanto. faz um apelo aos Srs. Senadores para
que compareçam à sessãO" e:xtraordináiiã 3 oue me réferi.
O SR. PRESIDENTE (Chagas -Rodrigues) .:__ Esgotadoo período destinado ao Expediente.
Passa-Se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação. em turno único, do RequerimenTO n"' 1.075,
de 1993, d9 nobre Senador Guilherme PalmeJra, solicitando,
nos termos regimentais;-a transcriçãO, nos Anª'~s do Se_ri~do,
do artigo_ O partido da cidadania e a- reviSão, de autoria do
nobre Senador Marco Maciel, publicado no jornal Folha de
S. Paulo, edição de 14 de outubro de 1993.
A votação-do requerimento fica adiada por f.alta de quo-

rum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Esgotada
a matéria constante da Ordem âo Dia._
Há oradores inscritos.
Concedo_a palavra ao nobre Seriador Nelson Carneiro.
para uma breve comunicação: - -

o SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Para uma co~
municação. Sem revisão--do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores,não estiVe presente à sessão da última· segunda-.
~eira. quando o Senado Federal homenageou o nobre Senador

Quinta-feira 27 355

Elcio Alvares. Vários oradores _ocuparam esta tribuna para
manifestar a sua alegria por ver convidado a integrar o Minis,
tério da Indústria, do Comércio e do TurismO, o nobre repre~
sentante do Espírito Santo.
Quero consignar aqui o ineu aplauso-á úcolha do Senhor
Presidente da República, que propicia esta Casa de integrar,
nos seus quadros, uma das figuras tradicionais da vida empresarial brasileira, o novo Senador Jônice Tristão.
Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para riie
congratular com a ilustre Ministrados Transportes. D~ Margarida Coimbra, que tomou uma injciativa que hoje se concretiza
e peia qual me venho batendo nesta tribuna: a volta ao Rio
de Janeiro do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
. Foi uma violência do Governo anterior a: iilstalação desse
Departamento em Brasília. como foi uma violência -Contra
a qual também protestei - a vinda para Brasília da EMBRATUR, que nada tem a r_ealizar aqui; sua sede é_, naturalmente,
o Rio de Janeiro. Congratulo-me, também, com o Senhor
Presidente da República, que acolheu a sugestão da ilustre
Ministra dos Transportes e devolveu ao Rio de Janeiro a
sede do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)·_:_ Concedo
a palavra ao nobre Senador Gerson Cam.ata.
O SR. GERSON CAMATA (PPR-ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente
e Srs. Sena~ores,a nossa Bancada foi agraciada, esta semana.
com--a indicação do Senador Elcio Alvares para ocupar o
Ministério ·da Indústria, do Comércio e do Turismo. Por isso.
ém nome da ~ancada _do PPR do Espírito Santo e 110 do
próprio Estado, quero dar as boas vindas ao suplente do Senador Elcio Alvares. Jônice TriStão-, ·que assume hoje Como
Senador da Repúb!ica.
O Senado vai conhecer uma das raras personalidades
do Estado do Espírito Santo: um homem que começou a
sua vida pelo interior do Estado, junto com sua famnia, varando florestas da Mata Atlântica, primeiro, com tropas de burros
e, depois. trazendo progresso e desenvolvimento ao Município
de Afonso C!áudio; um h9mem que tem dedicado a sua vida
ao crescimento da lavoura cafe.eira e à exportação de café.
no Espírito Santo: um homem que tem-se dedicado, através
da Fundação Jônice Tristão, à cultura, ao lazer, ao desenvolvimento e ao crescimento do E5tado do Espírito Santo. fazendo com que parte do que obtém nas suas atividades particulares propicie ao Estado o indicativo de rumos do seu crescimento na área da economia e na área da cultura~ um homem
admirado por toGos nós, capixabas; um homem que se projetou, no mundo inteiro. com a sua modéstia e com a sua osimpliCidade; um homem que foi agraciado, juntamente com Elcio
Alvares, pelo povo do nosso Estado com o mandato de Senador, o qual. tenho certeza, vai honrar no dia-a-dia do seu
trabalho e da sua ativídade; um homem, Sr. Presidente, que
_ontem, ~om o testemunh9 de todos nós, capixabas, teve um
- gesto raro: ao encontrar-se com a Primeira-Dama do Espírito
Santo, Waldicéia Azeredo, que dirige obras sociais no Estado
disse a ela que todos seus vencimentos como Senador serã~
doados às obra~ de caridade por ela dirigidas_.
__
Nós. Senadores, nós, brasileiros, vamos ter a oportunidade e o privilégio de conviver com a personalidade simples
de um homem que se fez com muito trabalho, com muito
esforço e muita luta. Agora, na política. tenho certeza de
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que se abrem diante de S. Ex·' todos os caminhos que abriu
no curso da sua vida. Trata-~e de um novo caminhar, uma
nova pisada firme, um novo horizonte_ que se abre para V.
EX''. Jónice Tristão, nosso CompanhCifõ c Senador.
Saúdo V. Ex•, em nome da Bancada do Espírito-Santo,
de todos os nossos colegas Senadores e dos seus amigos. que
aqui acorreram. Com Elcio Alvares à frente. para lhe dar
as boas-vindas no Senado da Rt.:pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Ficam registradas nos Anais as expressiva:? e justas palavras de V. Ex",
nobre Senador Gerson Camata.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jônice Tristão.
O SR. JÓNICE TRISTÀO (PFL,ES. Pronuncia o seguinte
discurso.)- s·r. Presidente. Srsc Senadores, ?gradeÇ9 ao_.J:lOhre Senador Gerson Camata, que. falando em seu nome e
em nome da Bancada do Espírito Santo, teceu palavras que
me homenagearam e me engrandeceram.
A minha inexperiência como Parlainentar e a emoção
do momento impedem-me de falar de improviso.
Estou honrado em passar a pertencer a esta C.asa de
tão gloriosas tradições. apesar do del!~_ado momento de transição que o Congresso atravessa. Estou consciente da difícil
missão de substituir o ilustre Senador e amigo Elcio Alvares.
companhdro inseparável de longas jornada~ no nosso querido
Estado do Espírito Santo e Senador que. em seu primeiro
mandato. teve uma atuação ímpar e de competência fora do
comum.
Empresário que sempre fui, sem qualquer experiência
parlamentar. quero, humildemente, dizer a todos os_ senhores
que aqui venho para desempenhar essa árdua missão, aprendendo com V. EX'. absorvendo a grande experiência d_os membros desta Casa. Ensinar-me~
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Sr. Presidente. espero continuar servindo ao-meu País
e seguir as determinaçõe_s_ de V. Ex~
Ao meu Partido, hoje aqui representado pelo nosso Líder
Marco Maciel. quero dizer que continuarei sempre coerente,
fiel às suas diretrizes_.
Aos amigos que vieram festejar. comigo a minha posse,
farei tudo para não decepcioná-los, pedindo a todos o apoio
que sempre me deram e ao qual tenho procurado responder
com minha gratidão.
Ao meu fílho Sérgio, hoje representando toda a família,
dedico o meu esforço em bem cumprir este mandato, servindo
como exemplo para os meus filhos e netos. À minha esposa Ilza. a minha homenagem pelo apoio
que sempre me deu para atingir a posição de empresário bemsucedido, que hoje culmina com a honra de tornar-me Senador
da República.
• .
•
_ ..
À minha r:nàe. hoje hospitaiiZãda, em estãdo de saúde
melindroso, dedico o honroso título de Senador_da República,
em homenagem aos exemplos que dela recebi em toda a mínha
vida.
Nobres Colegas, contem com minha solidariedade, contem com minha amizad~. Peço ajuda para a tarefa de bem
servir a nossa Pát"iia.
Tudo farei -par3. -ilão-'decepcioná-los. Muito obrigado.
(Palmas.)
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rogrigues) ~ Nobre Senador, Jónice Tristão, ficam registradas nos Anais as admiráveis palavras. de V~~E~·
__
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar. a Presidéncia vai enceirar os trabalhos.
designando -para a sessão ordiJ?~ria de amanhã, às 9 horas.
a ~~guinte
ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE-LEI DA CÂMARA N° 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 220, de 1993 (n° 3.711/93, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que cria, com natureza civil, a Agência
Espacial Brasileira
AEB, e dá outras providências.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Educação, de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos
Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania)
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2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 77, DE 1990
Votação, ein turno único, do Projeto de Lei da Câinara n°
77, de 1990 (n° 3.056/89, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 19 da Lei n° 7. 729, de 16 de janeiro de 1989,
para especificar como sendo Segunda a Junta de Conciliação e
Julgamento de Dourados, Estado de M_ato_ Qro~so rjo_ Sul~ tendo
Parecer favorável, sob n° 345, de 1993, da Comissão:
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
3
PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 159, DE 1993
A

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
159, de 1993 (n° 2.863/92, na Casa de origem), que veda o
pagamento de dividendos e de participações nos lucros, com base
em saldo credor da conta de correção monetária, apurado por
empresas controladas pelo Poder Público, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável, sob n° 517, de 1993, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 1993
Votação, em · turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 6, de 1993 (n° 162/86, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção no 126, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos Navios
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de Pesca, adotada por ocasião da 50a Sessão da Conforência
Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em 1966,
tendo
Parecer favorável, sob n° 400, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 10, de 1993 (n° 147/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de março de
1991, tendo
Parecer favorável, sob no 408, de 1993, qa Comissão·
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 12, de 1993 (n° 177/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo de Hong Kong, emHong Kong, em 6 de setembro de
1991, tendo
Parecer favorável, sob n° 402, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 13, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 13, de 1993 (n° 194/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova Q _jexto do Acordo sobre Transportes Aéreos
Regulares, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasllia, em
7 de maio de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n° 403, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 14, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 14, de 1993 (n° 219/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Conflitos
de Lei em Matéria de Cheques, conclulda em Montevidéu, em 8
de maio de 1979, durante a II Conferência Especializada
Interamericana de Direito Internacional Privado, tendo
Parecer favorável, sob n° 404, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 19, de 1993 (n° 228/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a
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Restituição Internacional de Menores, celebrada em Montevidéu,
em 15 de julho de 1989, na Quarta Conferência Especializada
Interamericana sobre Direito Internacional Privado (CIDJP-JV),
tendo
Parecer favorável, sob n° 405, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 21, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 21, de 1993 (n° 227/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Regime
Legal das Procurações para Serem Utilizadas no Exterior,
concluída em 30 de janeiro de 1975, na cidade do Panamá, tendo
Parecer favorável, sob n° 406, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

11

PROJETO DE DECRETO 'LEGISLATIVO~ 23, DE 1993

-J

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 23, de 1993 (n° 225/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia para
Serviços Aéreos entre seus Respectivos Territórios e Além,
assinado em Brasília, em 11 de agosto de 1992, tendo
Parecer favorável, sob n° 407, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 1, DE 1994
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 1, de 1994 (n° 390/94, na Câmara dos Deputados),
que submete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar
contra o qual pende procedimento fundado nos incisos I e II do
art. 55 da Constituição e dá outras providências, tendo
Parecer, proferido em. Plenário, Relator: Senador Pedro
Simon, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, favorável ao. Projeto e à Emenda n° 3 e contrário às
Emendas n°s 1 e 2, de Plenário.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 159, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 159,
de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n° 51 O, de 1993 ), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO,
no valor de quatorze. milhões e setecentos mil cruzeiros reais, a
preços de setembro de. 1993, para execução de projetos de infraestrutura urbana.

14
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 160, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 160,
de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
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como conclusão de seu Parecer n° 511, de 1993), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO,
no valor de vinte e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais,
a preços de agosto de 1993, utilizando recursos do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
15
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 161, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 161,
de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n° 512, de 1993), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santa Mônica (PR) a contratar operação
de crédito junto- ao Banco do Estado do Paraná S.A. BANESTADO, no valor de dez milhões de cruzeiros reais, para
execução de projetos.projetos de irifra-estrutura urbana, naquele
município.
16
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 6, DE 1994
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 6, de
1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer n° 12, de 1994), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa (PR) a contratar
operação de crédito junlo ao Banco do Estado do Paraná S.A. BANESTADO, no valor de treze milhões e quinhentos mil
cruzeiros reais, destinados a obras de irifra-estrutura urbana
naquela Municipalidade.

l
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 7, DE 1994
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 7, de
1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econôinicos como
conclusão de seu Parecer n° 13, de 1994), que autoriza a
Prefoitura Municipal de Eugênio de Castro (RS} a contratar
operação de crédito junto ao Bánco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A. - BANRISUL, no valor total de oito milhões, trezentos e
noventa e oito mil, duzentos e oitenta e oito cruzeiros reais e
setenta centavos, a preços de setembro de 1993, utilizando
recursos do FUNDOPIMES.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 88, DE 1993
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 3o. -da Resolução
n° 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 88, de 1993 (n° 1.733/91, na Casa de origem), que fixa a
jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta
Ocupacional. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Sociais)
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 167, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos

"-'·.
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do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional_ do Trabalho da 2a
Região, e dá outras providências. (Dependendo de Pareceres das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Econômicos)

20
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 125, DE 1993
(InCluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 125, de 1993, de autoria do Senador Mário Covas. que dispõe
sobre número . de candidatos pelo sistema proporcional nas
eleiçõe_s de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cjdádania)

21
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 162, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no
162, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão de seu Parecer n° 513, de 1993), que
autoriza a Prefeitura Múnicipal de lbaiti (PN.} a contratar
operação de crédito no valor total de dezesseis milhões e
seiscentos mil cruzeiros reais, junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A. - BANJ~STADO.
/
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22
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 163, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n°
163, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão de seu Parecer ti0 514, de 1993), que
autoriza a Prefeitura de Nova Aurora (PR) a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., no valor de
vinte e nove milhões de cruzeiros reais a preços de agosto/93,
para realização de obras de infra-estrutura urbana, através do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessl'lo às 10h30min.)
Ato do Presidente n• 285192 que aposentou João Carlos
Pereira, Analista Legislativo, Área de Segurança, Classe "1•'',
Padrão IV
Apostila
Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato de
Aposentadoria para incluir a Resolução (SF) n' 77, de 1992.
Senado Federal, 25 de janeiro-de 1994.- Seriadoi" Muniberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRES![jENTE N•ll, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, em conforrriidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato- da CoffiissãO Diietora ti" 2, de
1973, tendo em vista o que consta do Processo n• 024.619/93-0,
e de acordo com a Resolução do Senado Federal n? 42, de
1993, e com o Ato da Comissão Dli"etorã. -n" 53, de 1993,
resolve:
Nomear MANOEL EUZÉBIO RIBEIRO~para o cargo
de Téciricó Legislativo, Nível II, Área de Apoio Técnico-AdmirfíStta:tiVô, ESpecialidade de Datilografia, Padrão 16, em
virtude de aprovação etn concurso público, homologado pelo
Ato do Presidente n'~' 448, de 1993~ publicado no Diário Oficial
da União, Seção I, de 10 de setembro de 1993.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente -do seOado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 12, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, em conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n 9 2, de
1973, de acordo com a Resolução n' 42, de 1993, e com o
Ato da Comissã-o- Diretora n 9 53, de 1993, resolve:
Nomear MARIA NELMA GABURRO, GERALDO
VICENTE DA SILVA, BEATRIZ HELENA C. DA SILVA
e ADILSON DE ALMEIDA VASCONCELOS para o cargo
de TécnicO Legislativo, Nível II, Área de Apoio Técnicó.:J\.dm.inistrativO, Especialidade de Datilografia, Padrão 16, em
virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo

Ato do Presidente n' 357, de 1992, publicado no Diário do
Congresso N~cic;mal, Seção II, de 22: de setembro de 1992,
e no Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de setembro
de 1992.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 13, DE !994
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, em conformidade com a delegação de competênciã-que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n" 2, de
1973, tendo em vista o que consta do Processo n" 024.689/93-9,
e de acordo com a Resolução do Senado Fe_deral Jlu 42, de
1993, e com o Ato da ComissãO Diretói:a··n, 53, de 1993.
resolve:
Nomear JOSÉ OLIVAR C._DA SILVApara o Cárgo
de Técnico Legislativo, Nível II. Area_P:e Apoio TéChfCo-AQ_ministrativo, especialidade dé Datil0gf3.fi3, Padrão 16, e~
virtude de aprovação em concurso público, homologado pelO
~~o_S}o Pre~idente n 9 357, de 1992, publicado no Diário do
--con·gresso Nacional, Seção II, de 22 de setembro de 1992,
e no Diário Oficial da União, Seção t de 22 de setembro
de 1992.
·
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESlúENTE N• i4, DE !994
O Presidente do Senado Federal, no uso de_ suas atribuições, em conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dirctofa n'·' 2, de
1973, tendo em vista- o- que consta do Ato do Presidente
n'' _590, de 1993, e de acordo com a Resolução do Senado
Federal n~' 42, de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora
n• 53, de 1993, resolve:
Nomear ANA CLAUDIA ORNEJ,.AS RICART parao
cargo de Técnico Legislativo, N:ível.II, Area de Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade de Datlloirafla, Padrão 16,
em virtude de aprovação em concurso Público, homologado
pelo Ato do Presidente n' 357, de 1992, publicado no Diário
do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de setembro de 1992,
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e no Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de setembro
de 1992.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente dõ senadO Federal.

ATO DO PRESIDENTEN• 15, DE 1994
O Presidente dO SenadO-Fedei-ai~ no Uso de suaS-atribuições, cm conformidade com-a delegação de_competéncia que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DíretOra n~ 2, de
1973, e de acordo com o § 6• do art. 13 da Lei n• 8.112,
de 1990,-resolve:
· ·
- ·
·
Tornar sem deito ii nomeaÇab'dé.MARIA ZÊLIA ROCHA DE SOUZA E SILVA, PINTO DE LARA RESENDE
para o-cargo-de Técnico Legislativo, NíVern, Área de Apoio
Técnico-Administrativo- Datilografia, Pad~~o l~ do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, constante do Ato do Presidente
n~ 518, de 1993, em virtude de não haverem cumprido o prazo
previsto para pOSse -no- féferldõ cargo, de acordo com o disposto no art. 13, § 1•, da Lei n• 8.112, de 1990.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994."- Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 16, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas_atribuições, em conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissã_o Diretora_ n<? 2, de
1973, de acordo com a Resolução do Senado Federa,! n~' 42,
de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora n• 53, de 1993,
resolve:
Nomear ROGERIO LACERDA E REGINA CELIA
~IMPLICIO para o cargo de Técnico Legislativo, Nív~tll,
Area de Apoio Técnico-AdmiriisfraTivo,- é:Specialidade de Datilografia, Padrão 16, em virtude de aprovação em concurso
público, homologado pelo Atodo_Presidente n• 357, de 1992,
publicado no Diário do Congresso Nacional, $eção Jl, d~ 22
de setembro de 1992, e no Diário Oficial da União, Seção
I, de 22 de setembro de 1992. . .
.
Senado Federal, 25 de janeiro 'de 1994. ...:.: Senador Humberto Luceoa, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N•19, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui-

ções, em conformida-de com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 11.'? 2, de
1973, e de acordo com o § 6'' do art. 13 da Lei nó 8.112,
de 1990, resolve tornar sem efeito a nOmeaÇão de PAULO
ROBERTOIEIXEIRA para cargo de Técnico Legislativo,
Nível II, Área de Apoio Técnico-Administrativo - Datilografia, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
constante do Ato do Presidente n 9 545, de 1993, em virtude
de não haver cumprido o prazo previsto para posse no referido
·cargo, de acordo, com o disposto no art.- 13, _§ 1~', da Lei
n' 8.112, de 1990.
· ·--· - -· - Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

o

ATO DO PRESIDENTE N• 20, DE 1994
O Presidente do Senado~ Federal, no uso de suas atribuições, em conformidade com a deh;gação de competência que
lhe foi outOrgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de
1973, e de acordo com o § 6~ do art. 13 da Lei n"' 8.112,
de 1990, resolve:
Tórnar setn efeito a nomeação de HELOISA CECILIA
qO_MES DE MORAES E j\-!ENEZES para o cargo de Técmco Legislativo, Nível II, Area de Apoio TécniCo-Administrativo - Datilografía, padrão I6; do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, constante do Ato do Presidente n9 518,
de 1993, em virtude de não haver cumprido o prazo previsto.
para posse no referido cargo, de acordo com o disposto no
art.13, § 1•, da Lei n• 8.I12, de 1990.
·Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N;if;DE 19.94

ATO DO PRESIDENTE N' l8, DE l994
O Presidente do Senado Federal, no uso- da atribuição
que lhe foi conferida pelo artigo 6'?, § 29 , da Resolução n9
42, de 1993, resolve:
·
DesignatVITÓRIA RÉGIA MARTINS MELO, ocupante do cargo de Analista _Legislativo, Área de Processo
Legislativo, para exercer a função comissionada de Assessor,
símbolo FC-07, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Senado Federal, 25de janeiro de 1994. -·Senador Humberto Lucena, Presidente.

o

O Presiâente do Senado Federal. no uso de suas atribui-

çõeS, em conformidade com a -delegação-de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~' 2, de
1973~ de acordo com a Resolução do Senado Federal n• 42,
de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora n• 53, de 1993,
_~Resolve:
Nomear NEWTON MARTINS SOBRINHO e BEATRIZ DIAS DE FA~JA SENA para o cargo de Técnico
Legislativo, ,Nível II, Area de Apoio Técnico-Administrativo,
especialidade de datilografia, Padrão 16, em virtude de aprovação -em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente n 9 357, de 1992, publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de setembro de 1992, e no Dlario Oficial
da União, Seção I, de 12 de setembro de 1992.
·Senado Federal, 25 de janeiro de !994. -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
-o

ATO DO PRESIDENTE N• 17; DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo artigo 6'\ § 2'?, dã Resolução n<?
42, de 1993, resolve:
Dispensar WELLINGTON MUNIZ DE MELO FILHO,
ocupante do cargo de Analista Legislativo, Área <je Processo
Legislativo, da função comissionada de Assessor, sfmbolo
FC-07, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir
desta data.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 22, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no us_o da atribuição
que lhe confere o inciso I do art. 141 da Lei n9 8.112, d_e
11-12-90 e, em CUmprimento à deliberação da Comissão Diretora no Processo Administrativo Disciplinar -instituído pela
Portaria n9 63/93, do Primeiro Secretário, resolve aplicar a
pena de demissão, a bem do serviço público, ao servidor JOSÉ
ANTÓNIO DE ARAÚJO, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, mg_trícula n9 2881, pelo cometimento de
crime_ contra a administração pública (art. ·132, I, da Lei n?
8.112190), sem prejuízo das demais cominações legais, de ar-
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tência regimental e regulamentar. em conformidade com a

sentar,porinvalidez. DIELSON CORREIA E Sll VA, ma-trícu!a 1?24, Técn~co de Indústria Gráfica L_egislativa, Nível li,
Pnme1ra Classe. Padrão II/M17. do Quadro de Pessoal do
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos
do art. 40, inciso I, da Constituiça:O-_da República FederatiVa
do Brasil. combinado com o art. 186, inciso I, § 1". da Lei
n" 8.112. de 11 de novembro de !990.
Senado Federal. 25 de janeiro de 1994. - Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federai.

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo

ATO N' 27194, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

dem penal e civil. inclusive as previstas na Lei n"' -8A2!},- -de

2 de junho de 1992.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena,Presidente.
ATO N• 23194, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua

compe~

em vista o-que. consta do Proce~so nn 1987/93-3, resolve aposen-

tar voluntanamente, JOSE BOUVAR CANUTO DE
ALENCAR, matrícula 0293, Analista de Indústria Gráfica
Legislativa, Nível III, Classe Especial, padrão V7930, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a,
COnstituição da República Federativa do Brasil. combinado com
os arts. 186, inciso III. alínea a e 193, da Lei n\' 8.112. de
11 de dezembro de 1990.

cta

Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. Lucena, Presidente do Senado Federal.

Humberto

ATO N• 24/94, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

O Presídente_do Senado F:ederal, no u~o d_a su_a compe~
tência regimental e regulamentar, em conformidade com· a
delegação de compet~nci.a que lhe foi outorgãda- pelo Ato
da Comissão Diretora n'' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 1747/93-2~ reSOlve ãposentar. voluntariamente com proVentOS proporciOri3íS aOtem~
pode serviço, CLEUZA ONOFRE MACHADO, matricula
I 188, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível li, Classe
Especial, padrão IVIM23, do Quadro de Pessoal do Centro
Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos do art.
40. inciso III, alínea c, da COn~tituiçÍio ·da-República Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inCiSo III, alínea
c, da Lei n' 8.112, de !I de dezembro de 1990 e artigo~ 36,
·~ _
I e III,§ 4'', da Resolução SF n'' 51193.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. - Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO N• 25/94, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

O Presidente do Senado Federal, no uso--da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n<:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o·-que-consta do Processo n'-' 1837/93-1, resolve aposentar voluntariamente, JOSÉ VARELA NETO, ffiaí:ricli.la
0906, Técnico de Indústria Gráfica Legisbdva, Nível II, Classe
Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal do Centro
Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos do art.
40, inciso III, alínea a, da Constituíção-da RePública Federa-tiva do Bra~il, com~i~~do co~ _qs artigos 186, inciso III alínea
a e 192, inciso II, da Lei n• S: 112, âe li de dezembro de
1990.
.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994.- ---Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

-ATO N• 26!94, oPIÚ:SIDENTE DO SENADO FEDERAL

O Presidente do Senado federal, no uso _d_a sua compe~
tência regimental e regulamentar. em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n'-' 1677/93R4, resolve, apo-

·~ _q f'residente do Senado Feder~l._ no uso dª' sua compe!éricia- ·regimental e regulamentªr. em conformidade com a
áélegação de competência qUe lhe foi outorgada pelo Ato
·cta Comissão-Diretora n"o~ 2, de 4 de abril de 1973. e tendo
em vista o que consta do ProCesSo n" 1701/93-2, resolVe:
-- Aposentar, voluntariamente. com proventos proporcionais ao tempo de serviço, JOSÉ FELIPE DA COSTA, matrícula 0282, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II.
Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal do
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF,~ nos termos
do artigo 40, inciso III, alínea c, da ConstituiçãO da República
Federativa do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso
III, alínea c, da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e artigo 36, I e III, § 4•, da Resolução SF n• 51193.
Senado Fedral, 25 de janeiro de 1994. -Humberto Lucena, Presidente do Senado Fed~ral.
ATO III· 28194, 1)0 PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
~O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n'-' 2001/93-4, resolve:
- Declarar aposentado compulsoriamente, ·com proventos
proporcionais ao tempo de serviço, a partir de 30 de dezembro
de 1993, OLIVEIRA BEZERRA DE ALMEIDA, matrícula
07_57, no cargo de Técnico de Indústria Gráfica Legislativa,
Nível II, Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal do Centro GráfíCo do Senado Federal- CEGRAF, nos
termos do artigo- 40, inciso II, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com o artigo 186, inCisO
II, da Lei n' 8.112, 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. - Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 29, DE 1994

_O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, em conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora- n'-' 2. de
1973, tendo em vista o que consta do Ato do Presidente n~
578, de 1993, e de acordo com a Resolução n• 42, de 1993,
e _com o Ato da Comissão DireiOni n~ 53, de 1993, resolve:
Nomear ALTAIR GONÇALVES SOARES para o cargo
de Técnico Legislativo, Nível II, Área de Polícia, Segurança
e Transporte, Especialidade de Transporte, Padrão 16, do

Qt;adro de Pessoal do Senado Federal, em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente n~ 262, de 1992, publicado no Diário d~ C~ngresso Nacional, Seçãc:df, de 25 de junho de 1992, e Diario Oficial da
União, Seção I, de 30 de junbo de 1992.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. - Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal.
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Direto-rã. -ii\' 2, de 4 de abril de 1973, e ,te_~do
em vista o que consta- do Processo n" 023.-481193-5, resolve:~
Aposentar, por invalidez, a servidora JERl!SA DE OLIVEIRA REGO, Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico
ao Processo Legislativo, Padrão 30, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso I, da
Constituição ·da Repúblíca Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 186, inciso I,§ 1", e67, da Lei n''8.112, de
t990,_bem_assim com os artigos 34, § 2~. 37 e 41, da Resolução
(SF) n'' 42, de 1993, com proventos integrais, observado o
disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 34, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da _su~ cpmpetência (egimental e regulamen_tar, d~ CO'Il:-formidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tençlo
em vista o que consta do Processo n'' 024.968/93-5, resolve:.
Aposentar, voluntariam-ente, a servidora J?DNAIR RIBEIRO DE ANDRADE ,TéCnico Legislativo, Areade Apoio
TécniCo ao Processo Legislativo, Padrão_ 3_0, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40,_ inciso
IIt _alínea C, da COnstituiÇãO dã República Federativa doBrasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea c, e
67, da Lei n~ 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34,
§ 2', 37 e 41, da Resolução (SF) n'' 42, de 1993, com proventos
proporcionais_ ao tempo de serviço, of?servado o dispqsto no
artigo 37. inciso XI, âa Constituição Federal.
_
.. - Senado Federal, 25 de janeiro de 1994.- Senador H"mberto Lucenª, Presidente.
"ATO DO PR"l:NIDENTE No 35, DE 1994
o PreSlctenú:" do· s'en_ado Federài, n_O üSo da _Sua competênCia iegiinental ~ regulamerltar, de _-conformidade com a
delegação de competência que_lhe_foi outorgada ['elo Ato
da Comissão Diretora n9 2,__ de 4 de abril de 1973, e tendo
-em vista o que ConstáOO.PrOCessO ll'' 026.0~~~9_3-0, res_9!~e~
Aposentar, voluntari~mente, JORGE_ LIRTO FA~NE
ZE, Analista Legislativo, Area de Apoio Técnico ao Processo
Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea
c, da Constituição da RePública Fedeiativa do Brasil, combi:
nado com os artigos 186, inciso-III, alínea c, e 67 da Let
n9 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2~. 37,
e 41, da Resolução (SF) n' 42, de 1993, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no art1go
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 25 de janeiro de_ 1994. --senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
i'io'36;·IlE
1994'
-0 Presidente do Senado -Fede~al, no uso da sua competência regimental e regulam_entar, de conformidad_e com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em viSta o que consta do Processo o~ ooo:7s2794-7 resolVe: .
Apos.entar, voluntariamente, -o servidor "YAGNER CAATO DO PRESIDENTE N•33,_DE 1994
BRAL DA COSTA, Analista Legislativo, Area <te Apoio
O Presidente do Senado Feder!lJ, no uso da sua cornpe· Técnico ao Processo Legislativo. Nível III, Padrão 45, do
tência rcgimerital- e regulamen_tar, de conformidade com a Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo

ATO DO PRESIDENTE No 30, DE 1994
O Presidente do SenadO F·ecteral, no .uso da sua competênCia regimental e regU~amentar. de conformidade Com a
delegação de c-ompetência que I!Je foi outorgada pelo Ato
da Comissão Díretora· n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do ProcessO-ii~ 025.034/93-6, resolve:
Aposentar, voluntariamente, o servidor JOS~ GERALDO PEREIRA, Analista Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos ter!!!_<?S_ ..<!.o__ ~_!"tigo 40, inciso III,
alínea c, da CõiiSfifulÇâO. Cli RepúbliCa Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 186, inciso III, alínea c e 67, da
Lei n' 8.112, de 1990, bem assim, com os artigos 34, § 2o;
e 37, da Resolução (SF) n'-'42, de 1993, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no artigo
37, inciso XI, da Constituição -Fed~~al.
Senado Federal, 25 de jãnelro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' 3Í, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n" 025.246/93-3_,resolve:
Aposentar, voluntariamente, o servi~or JOSIAS FERREIRA RIBEIRO, Técnico Legislativo, Area de Instalaçõ~s,
EquipamentOs, OCupiição e Arribientação do Espaç9 _Físico
e Serviços Gérats:Níveni, Padrão 30, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea
a, a Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigo-s· 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei
n" 8.112, de 1990, bem assim com os artigõs 34, :§ 29,-37
e 41, da Resolução (SF) n9 42, de 1993, com proventos integrais, observando o disposto no attigo_37, inciso XI, da Consti··
tuição Federal.
Senado Federal, 25.de janeiro-de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 32; IlE i994 .
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidad~ com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abri_! de _1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 Ó25.604/93-7, resolve:
Aposentar, voluntariamen~e! <? -~_ervidor GUILHERME
GRACINDO SOARES PALMEIRA, Analista Legislativo,
Área de Apoio TécnicO aó" ProceSso Legislativo, Nível III,
Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos
termos do artigo 40, inciso III, alínea c,· da CÕnstituiçã'o da
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186, inciso UI, alínea c, e 67, da Lei no 8.112, de 1990, bem
assim com os artigos 34, § 2o; 37, e 41, da Resolução (SF)
na 42, de 1993, com proventos· proporcionais ao tempo de
serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Fede-ia!.
Senado Federal, 25 de janeiro-de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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40, inciso III, alínea.da Constituição da República Federa"tivã
do Brasil, combinado ~mos _artigos 186,)nciso III: alínea
"C", e 67 da Lei n• 8.112, de 199(), bem assim com os artigos
34, § 2•37 e 41 da Resolução (SF) n·•42; de 1993, com proventos
proporcionais ao tempo de serviçO, observado o disposto no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994. _-Senador
berto Lucena, Presidente.

Hum~

ATO DO PRESIDENTE N• 37, DE 1994
O Presidente do Senado f~de~al, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi_ outo_rgada pelo Ato
da Comissão Dirêt0ra""ri9 2: de 4 de ãbril Çe 1973, __e tendo
em vista o·que consta do Processo n~ 000~261194-7~ re-solve:
Aposentar, voluntariamente, o ServidOr A YL TON D UTRA LEAL, Assessor Legislativo, Área de Assessoiamentô
LegislativO, Nível-III, Padrão. 4s-; do -Quadro ·de Pessoal do
Senado Federal, nos termos do artjgo 40, il;J_ç]S()_"lJj, alínea
c, da Constituição da República Federativa dO Brasil, combi~
. nado com os artigos 186. incisO IJI, alínea "c;~.. e 67-da Lei
n• 8.112, de 1990, bemassim, com oUlf(igos 34, § Z", 37
e 38 da Resolução (SF) n" 42, de 1993, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no artigo
37, inciso XI, da Constituição Federal.
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ATO DO PRESIDENTE N• 40, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 6•, § 2•, da Resolução n• 42,
de 1993, resolve:
Designar ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO, Analista Legislativo Área de Processo Legislativo, Nível IJI. Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
para substituir a Diretora Executiva do CEDESEN FC-8
'
'
em seus impedimentos eventuais.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1994. -Senador Hum·
berto Lucena, Pre_sidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 41, DE 1994
_ O P~e~id~n~~-- do_ Senado Federal, no uso da atribuiÇão
que lhe foi conferida pelo art. 6•, § 2•, da Resolução n• 42,
de 1993, resolve:
Designar FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO~ Analistã Legisla~ivo"- Área de Proce_sso Legislativo, Nível
III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Set:lado Federal,
para substituir a Diretora da Subsecretaria de Comissões_
FC-8, em seus imPedimentos eventUais. - •
Senado Federal, 26 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 42, DE 1994
O
Presidente
do Senado Federal, no uso da sua compeSenado Federal, 25 de janeiro de 1994.- Senador Humtência
regimental
e regulamentar, pe c,onformidade com a
berto Lucen~, Presidente.
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
ATO DO PRESIDENTE N• 38, DE 1994
da Comissão Diretora n\' 2. de 4 de abril, de 1973, e tendo
O Presidente do Senado· Federar, no uso da sua compe- em vista o que consta do Processo n'-' 000.667/94-3, resolve:
Aposentar, voluntariamente, o servidor GABRIEL DA
tência regimental e regulamentar. de conformidade c:::om a
SILVA. -Técnico LegislatiVo, Áreá _·de Polícia, Segurança e
delegação de competência que lhe foi -oUtorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo Transporte. Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do
_Senado_ Federal nos termos do artigo 40, inciso III. alínea
em vista o que consta do Processo n"' 000.027/94-4, resolve:
Aposentar, voluntariamente, RAIMUNDO FRANCIS- a, da Constituição da República Federativa do Brasil. combinado com os artigos 186, inciso III. alínea a, e 67 da Lei
CO ALVES DE SOUZA, Técnico Legislativo, Área de Apoio
n~ 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34. § 2"; 37
Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Quae 41 da Resolução (SF) n'' 42, de 1993, e ResoluçãO (SF)
dro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40.
n" 77, de 1992. com proventos integrais, observado o disposto
inciso III. alínea a, _da Constituição da República Federativa
no artigq 37, inciso XI, da Constituiçâo Federal.
do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea
Senado Federal. 26 de janeiro de 1994.- Senador Hum"a", e 67, da Lei nn 8.112, de 1990, bem assim com os artigos
be_rto Lucena, Presidente.
34, § 2", 37 e 41 da Resolução (SF) n" 42, de 1993, com
proventos integrais, Observado o disposto no- ãrtigo 37, inciso
ATO DO PRESIDENTE N• 43, DE 1994
XI. da Constituição Federal.
O
Presidente
do Senado Federal. no uso de suas atribuiSenado Federal, 25 de janeiro de 1994.- Senador Hum~
ções. em conformidade com a delegação de competência que
berto Lucena, Presidente.
lhe foi outorgada pelo Ato da Comi_sSão Diretora n'·'_ 2.. de
1973, e tendo em vista o que consta do Proc. n'·' 022.917/93-4
resolve:
ATO DO PRESIDENTE N• 39, DE 1994
Tornar sem efeito a nomeação de EDIVALDO CUNHA
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição
~!MENTA para o cargo deTécnico Legislativo, Nível II,
que lhe foi conferida pelo art. 6•, § 2", da Resolução n• 42, Area de _Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade Datide 1993, e tendo em vista o ·que consta no Processo n" lografia, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
001.024/94-9, resolve:
constante do Ato do Presidente n" 431. de 1993.
Designar ESTER COSTA FERNANDES; Analista LeSenado Federal, 26 de janeiro de 1994. -Senador Humgislativo, Área de Processo Legislativo, Nív:el III. Padrão 45,
berto Lucena, Presidente do Senado Federal.
do Quadro de Pessoal do Se_nado Federal, para substituir
ATO DO PRESIDENTE N' 44, DE 1994
a Diretora da Subsecretaria de Edições Técnicas;- FC~8. no
período de 1~-2-94 a 20-2-94, durante o afastamento da titular y
O Presidente do Senado Federal. no uso de suas atribuique estará substituindo a Diretora da Secretaria de Documefl- ções, em conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n'' 2, de
tação e Informação.
1973, tendo. em vista o que consta do Proc. n'' 022.917/93-4,
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994.- Senador Hume de acordo com a Resolução do Senado Federal n" 42. de
berto Lucena, Presidente.
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1993, e com o Ato da Comissão Diretora n'' 53, de 1993,
resolve:
·
Nomear ITAMAR DA SILVA MELCHIOR JUNIOR
para o cario de Técnico Legislativo --Nível II, Área de
Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade de Datilogra~fia, Padrão 16, em virtude de aprovação em CõnéútSo-público.
homologado pelo Ato do Presidente n•' 357, de 1992, publicado
no Diáro do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de setembro
de 1992, e no Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de
setembro de 1992.
Senado Federal, 26 de janeiro de 19g4,....:... s-enador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

Janeiro de 1994

Gráfico do Senado Federal- CEGRAF. nos tefmos do art.
40. inciso III, alínea c, da Constituição qa República Federathici dó BraSil, combinado com os arts. 186, inciso III, alínea
c, e 193, da Lei n'' 8.112, de II de dezembro de !990.
senãdo Federal, 26 de janeiro de 1994. -Humberto
Lucena,--Preside.nte do Senado Federal.

ATO N' 46194, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar. em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2. de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~' 1.672/93-2, resolve:
Aposentar. voluntariamente, com proventos proporcioATO N• 45/94, DO PRESIDENTE DO SENADO -FEDERAL
nais ao tempo de serviço, ANTONIO ALVES SILVA NETO;
o-Presidente do Senado Federal, no uSo da sua cOmpematrícula 303, Ari.alista de Indústria Gráfica LegiSlativa, Nível
tência rigimenüd -e regulaméntar, erit conformidade com a . III. Classe Especial, Padrão V/530, do Quadro de .Pessoal
delegação de__ competência que lhe_ foi_ outo_rga_~a p_elo Ato
do Centro GráficO dó Seriãdo Federal---.:. CEGRAF. nos terda Comissão Diretoia n~ 2, dé 4 de abril de 1973, e tendo
mos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da Repúem vista o que consta do Processo n'' 1.637193-2, resolve:
blica Federativa do Brasil, combinado com o art. 186. inciso
Aposentar, voluntariam~nte. _C()!Jl proventos proporcio~
III. alínea c, da Lei n\' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
nais ao tempo de serviço, ANTERO JOSE, matrícula !35,
e art. 36, I. § 4'', da Resolução SFn•' 5!193.
Analista de Indústria Gráfica_ Legislativa,_ Ní~e_l ~11. Classe
Senado Federal, 27 de janeiro de 1994. - Humberto
Especial, Padrão VIS3o;· do Qliadro de Pessoal do Centro
Lucena, Presidente do Senado Federal.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l - ATA DA 2l' SESSÁO, EM 27 DE JANEIRO
DE 1994
.
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento :ctepe!lde
de sua prévia aquiescência:
'
- N" 49, de 1994 (n>' 59/94, na origem), de 27 do
corrente, referente a _esco_lha do nome do Senhor Osmar

Vl.adimir CQohfi_, Ministro_ ·cte Primeira Classe da- Cafreira

de Diplomata, para exercer a _função_ de E~bai_xador qo
Brasil juilto à República do Equador.
-.W 50, de 1994 (n" 60/94, na origem), de 27 do
corrente, referente a esc;o!ha do nome do Senhor Sergio
Tutikian, Ministro de segUriâáClasse--cta Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República Islâmica do Irã.
_
__ ~~ __ _
-· N' 52, de 1994 (n" 62/94, na origem), de 27 do
corre~t~ 1 de agradecim,ent6 de -~ecebimentd.
1.2.2 - Avisos de Ministros de Estado
~•N" 3/94, de 19 do eorrertte, do Ministro
da Aeronáutica, encaminhando informações sobfe os quesitos constantes do Requerimento n\' 1.395. de 1993,__ de
autoria do Senador João Rocha.
- N·· 3/94, de 7 do corrente, do Ministro da Integração
Regional, encaminhando informações sobre os quesitos

constantes--de -Requerimento -n\' -882, de 1993, -de ·autoria
do Senador Eduardo Supliey.
- N" 160/94, de21 do corrente, do Ministro Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando

informações sobre os quesitos constantes do Requerimento
n~' 1.397, de 1993, de autoria do Senador João Rocha.
1.2.3 - Parecer
-Referente a seguinte matéria:
-Projeto de Resolução n' 96, de 1993, da Comissão
Diretora, que díspõe sobre a publicação- dos Perfis Parlamentares dos ex-Senadores.
1.2.4 - Leitura de Projeto
-Projeto de Lei n" 6, de 1994, de autoria do Senador
Odacir Soares, que isenta de multa os eleitores que deixaram de votar nas eleições municipais de 1992 e no plebiscito
sobre a forma e sistema de Governo de 1993.
1.2.5 - Requerimentos
- N"' 40, de 1994, de 3utoria da Senadora Júnia Ma ri-

se·, solicitando que sejam considerados, como licença para
tratamento de saúde, os dias 21, 24, 25, 26 e 27 de janéiro
do ano em t:urs'O. Aprovado.

- N"' 41. de 1994. de autoria do Senador Guilherme
Palmeira, solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 19 e 21
de janeiro do corrente .ano. Aprovado.
- N"' 42, de 1994, de autoria da Senadora Marluc;:e_
Pinto, solicitando qué sejam considerados, como licença
autorizada. os dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, II, 12. 13, 14, 18,
19, 20, 21, 24 e 25 do corrente mês. Aprovado.
- N' 43, de 1994, de autoria do Senador Louremberg
Nunes-Rocna; ·soliCífãiiao·que sejam considerados, comÕ
licença autorizai:la, <>s_dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 25e 26 do mês de janeiro do ano em eurso.
Aprovado.
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EXPEDIENTE
CI!N'BO OIIÃI'lC:C DO Sl!f!ADO PmDAI..

OIAIUo DO C:CifOIU!Sm lfACIOifAL

MANOEL VILELA DE MAOALHÁfS
.0in101'.0cr.U do S.ullla PecltraJ
. .-GACIEL LlA SILVA MAIA

Oiretor .Ealc•avo
<.:ARLUS HOMERO VIEIRA .~INA
Dire&or ,....aiailntwa
J.t.: IZ CAillOS BASTOS
Dnw--1

s....... ······-··--"--~-"-~----·----- c.s 711.0111.00

Ti·-J.:mo-.,.....

flORIAI< AUOUSTO C:CilllNHO IIIADRIJOA
Dtnw "'ijuto

-

.

-

- N" 44, de 1994, de autoria do Senador Teotônio
Vilela Filho, solicitando que sejam considerados. como
licença autorizada, os dias 3, 4, 5_, 7,_lll, 11, 12, i3, 14,
17, 20, 21,24 e 25 de janeiro do córreiile:Aprovado.
- N" 45, de 1994, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o período de 28 de janeirO a 11 de fevereiro
de 1994. ÁJ!rOvado.
•
N" 46, de 1994, de autoria da Senadora Júnia
Marise, solicitando que sejam considerados, como liccnçã
autorizada, os dias 4, 5,-6 e 13 de janeiro de 1994. Aprovado.
- -N'' 47. de 1994, de autoria do Senador Odacir
Soares, solicitando que seja considerado, corno licença autorizada, o período de 14 a 25 de jarieirá do correilte ano.
Aprovado.
N'·' 48, de 1994, de autoria do_ Senador Moisés
Abrão, solicitando que sejam cOnsiderados, como licença
auJOrizada, os dias 3, 4, 5, 6, 7, .lO,.J.L. U, 13, 14, 17,
18 _e·24. de janeiro do corrente ano. A(n·ov'ado.
- N" 49, de 1994. de autoria so Senador José Eduardo, solidtando que seja considerado, como licença autorizada, o dia 28 de janeiro do_ corrente ano. Aprovado.
1.2.6 - Ofícios
- N" 18/94, da Liderança do PFL no Senado Federal,

de substituição de membros na Comissão_ de Çonst~~uição,
Jus_tiça e Cidadania.
- - N" 19194, da Liderança do PFL no Senado Federal.
de substituição de membro na Comissão .de Assuntos Eco.,_
nôrnicos.
~~~-=-=- ·
- -

- N" 20194, da Liderança do PFL no Senado Federal,
de substituição de membros nas Comissões de Educação
e de Serviços de lnffa-'Estruiura. -

1.2. 7 - Comunicações da Presidência
Recebimento da M~nsjigem n" 51/94 (n'' 61/94,
na origem), de 27 do corrente, através da qual o Senhor
Presidente_ da República solicita autorizaç-ãO para conti-atar
financiamento externo entre o Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
para os fins que espe_cifica. ~
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da
Medida Provisória -n,,--4-14, Oe 21 de janeiro de 1994, que
~i~põe sob:re a a~sunção, pela União, de crédito do Banco
do Brasil S.A., junto a EMBRAER '-EmpresaBrasileira
de Aeronáuti~a S.A., designaçào de CO-miSsão Mista~ fixaç_ão de ~I~nd_ári.o para a. tramitação da matéria.
- Edição, pelo Senhor Presidente da Repúbli_ca, da
Medida Provisória n' 415, de 21 de janeiro de 1994, ·que
_aliera as Leis n'' 8.031, de 12 de abril de 1990, 8.ln,
de !"de março de_l991, e 8.249, de 24 de outubro de
1991. e dá_- outras providências~ designação de Comissão
Mista e fixaÇão de calendário para a tramitação da matéria.
- Recebimento do Ofício n' S/33, de 1994 (n'' 4/94,
na origem), do Governo do Estado da Bahia. solicitando
autorização para emitir Letras Fmanceiras do_ Tes'!uro daquele Estado para os fins que especifica.
-Recebimento do <Yfícío n' 528,-de 1994, de 24 do
corrente . do Banco Central, encaminhando a complementação dos Pocumentos necessários à instrução do Ofício
n' S/25, de 1994.
].2.8 - Apreciação de matérias
-Requerimento n' 25(94, do ·senador Esperidião
Amin, lido em sessão anterior. Aprovado, após parecer
da comissão competente,_
-Requerimento -n"' 26/94, do Senador Amir. Lando,
lido em sessão anterior. Aprovado, após parecer da comissão competente.

- N•' 2!/94, da Liderança do PFL no Senado Federal,
referente à l.ridicação" de Vi ce-Líder do PFL
- Da Liderança do PPR no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Parlaffielúar Misfà de Inquérito.

:- Requerimentos n'' 27, 28. 29, 33, 34, 35; 36 e
37, de 1994, dos Senadores Rachid Saldanha berzi, Esperfdião Amin, José Eduardo, Aluízio Bezerra. Dirceu carneiro, }osé Sarney y Flaviano Melo, lidos em sessões anteriores. AproVados-.

- N" 74, da Liderança do Bloco Parlamentar I'FU
PTB/PSC na Câni.ara dos Deputados, de substitUiçãO- de
membro em Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

- Proposta do Senador Márcio Lacerda, de retificação de erro material, na Reso~ução n'' 147. de 1993 ,
no art. 2-9 , alíneas f e g. Aprovado.
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1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n'1 z;-cte 1994 (n·~271/93,
na Câmara dos Deputados). que aprova o texto da Convenção-Quadro_das Naçõe_s Unidas sobre Mudança do Clima,
adotada em Nova Iorque, em 9 de maio de 1992. Aprovado,
após parecer de plenário. À Comissão Díretora para reda· ... ·-·
ção final.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~
2, de 1994. Aprovado. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n' 3, de 1994 (n" 272/93,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre Diversidade Biológica, a$sin3.da_durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio dé Janeiro, no
período de 5 a !4 de junho de 1992. ·Aprovado, agós
parecer de plenário, tendo usado da palavra em sua discussão o Senador Dirceu Carneiro. A Comissão Diretora
para redação final.
Redação final do Projeto .de. Decreto Legislativo n''
3, de 1994. Aprovado. À promulgação.
·
Projeto de Resolução n" 21, de 1994, que dispõé sobre
as operações de crédito interno e externO dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias,
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inclusive concessão de garantias-. seus limites -e- cOõdições
de autorização·,- e dá outras providências .. Aprovado com
retificação do relator da matéria, Senador Ronan Tito.
À Comissão Diretora para redação final. _
Redação final do Projeto de Resolução n'' 21, de 1994.
Aprovado, À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n" I, de 1994 (n" 390/94,
na Câmara dos Deputados), que submete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar contra o qual pende
procedimento fundado nos incisos I e II do art. 55 da
Constituição e dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR GUILHERME PALMEIRA - Homenagem póstuma à memória do Comendador e líder empresarial alagoano Tércio Wá.nderley.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4 -ENCERRAMENTO

MESA DIRETORA
.
LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.
23-

Ata da 21 ~ Sessão, em 27 de janeiro de 1994
· · · ··10~ Sessão Legislativa E_~traordinária, da 49~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
(Presidência do Sr. Nabor Júnior
ÀS 19 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
AJfonso Camargo ::. Albano Franco . ...::. Alexandre Costa
Alfredo Campos _ Almir Gabriel_ Antonio Mariz_ Aureo Me!lo
_ Beni Veras_ César Dias_ Chagas Rodrigues_ Coutinho Jorge
_ Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu Carn_eiró ___ Divaldo
Suruagy _ Epitácio Cafeteira _ Eva Blay _ Flaviano Melo ~
Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata_
Gilberto Mll"anda _ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _
Hugo Napoleão _ Humberto Lucena ~ ~- Saraiva..,... lrapuan
Costa Júnior_ João Calmon _ J:oã_o França_ Joã.Q_Rocha _Jonas
Pinheiro :.C Josaphat Marinhoo _ José Eduardo Vieira _ José
Fogaça~_ José Paulo Biso!_ José Ricba _ Joié .$tU'Il_(}Y ....: Lavoisier
Maia _ Levy Dias _ Lourival Baptista _ LuCídio Portella _
Magno Bacel.r _ Márcio Lacerda _ Marco MaciO! _ Mário
Covas _ Marluce Pinto _ Mau_ro Benevides _ Meira Filho _
Moisés Abrão _ Nabor Júnior __ Nelson Carneiro _ Nelson
Wedekin - Odacir Soares - Pedro Simon-....:... Pedro Teix~ira
Rachid Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy
Bacelar _ Teotonio Vilela_•F:Uho _ Valmir __Campelo _,Wilson
Martins.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)"...::. A Íista de pre·
sença acusa o comparecimento de 63 srs·. _Senadores. Hã. Vendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabitlhOs. ·
O Sr. 19 Secretário prOcederá à leitura do Expedierite_É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
MENSAGEM N• 49, DE 1994
(N• 59/94, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso VII, da Constituição Federal, e com o disposto rio art. 18, inciso I, e nos
arts._ 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n"
93.325, de 1~ de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, alí.O.ea
a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto n 9 99.578, de 10
de outubro de 1990, subm~tq à aprovação de Vossas Excelências a escolha-, que desejo fazer~ do Senhor OSMAR VLADIMIR CHOHFI, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República do Equador.
Os méritos do Embaixador OSMAR VLADIMIR
CHOHFI, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
des_~a elevada função, constam da anexa informação do Ministério das_ Relações Exterior~s.
Bras11ia, 27 de ]ãneii-0 de 1994. - itamar Fl-anco.
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INFORMAÇÃO

Embaixador OSMAR VLADIMIR CHOHFI
São Paulo/SP, 2~de julho de 1941.
Filho de Michel Chohfi e Olga Abud Chohfi.
Bacharel em Ciências Juridicas e Sociais, FDIUSP. Curso
de Preparação à Carreira de Diplámas, IRBr. Curso de Prática
Diplomática e Consular, IRBr. Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para Chefes de Setores de Promoção Comercial,
Brasnia. Curso de Altos Estudos, IRBr. Assessor Principal
do Secretário-Geral da Organização dos_ Estados Americanos,
1984/85.
..
. .•....
Terceiro Secretário, 24 de novembro de 1967.
Segundo Secretário, merecirnento~-9 de setembro de
1970.
Primeiro Secretário: merecimento, 19 de agosto de 1976.
Conselheiro, merecimento, 12 de dezembro de 1979.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, '28 d"e junho
de 1984.
Ministro de Primeira Classe, 18 de junho de 1991.
Assistente do Chefe da Divisãõ de Cooperação Intelectual, 1968/69.
_
Chefe, substituto, da Divisao de -Copcração-Intelectual,
!969.
.
Assistente do Chefe da Divisão da Ásia e Oceania,
1969/70.
Chefe, sub~tituto da Divisão da Ásia e OCeania, 1970.
Assessor do Chefe do _Depãrtamento elas Américas,
1979/81.
Chefe, substituto, da Divisão da América Meridional-I,
1980/81.
Chefe da Divisão da América Meridional-Il,J981/84.
Chefe do Cerimonial, 1989/91.
Presidência da República - Chefe do Cerimoníal,
1991/92.
Chefe de Gabinete do Secretario-Gera_l _das Relações Exreriores, 1992/1994.
Paris, Segundo Secretário, 1970/14_La Paz, Segundo Secretário, 1974176,
La Paz, Primeiro Secretário, !976.
La Paz,E-ilcarrégado de Negócios, 1976.
Buenos Aires, PrimeirO- secretáriO, 1976179.
Paramaribo, Encarregado de Negócios, 1983.
Caracas, Ministro-Conselheiro, 19aS/88,
Caracas, Encarregado de Negócios, 1986 e 1988.
À disposição da CÜmitívã -do Primeiro-:M:ínistro da Índia
durante sua visita ao Brasil, 1968.
À disposição da Corititiva da Rainha da Jnilaterra durante
sua visita ao B"rasil, 1969.
_
_
.
Comissãó Culturai Mista Brasil-Portugai,' 1969 (membro
da seção brasileira).
.
Missão Especial do Ministro de Estado ao Japão, 1970
(membro).
..
..
Reunião da Comissão Mista Brasil- França, País, 1973
(assessor).
. _ .-- . _ _
X Reunião da Comissão Espe.cial Brasileira-Argentina
de Coordenação' (CEBAC), 1979 (assessor).
I ReuniãO da Comissão Mista Brasileiro-Argentina para
a Construção da ponte sobre o rio Iguaçu, Bueno Aires, 1980
(chefe).
·
XI Reunião da Subcomissão de Transpo-rtes da Comissão
Especial Brasil-Argentina de Coordenação -CEBAC,l980
(delegado).
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Membro da Seção brasileira da Comissão .Mista-Bra6ileiro-Argentina para a-construção da pontt: sobre o Rio Iguaçu
(COMIX), 1980/81.
Reunião dos Encontros Setáriais 'Téénicos do Tratado
de Cooperação Amazónica, Lima, 1981 (c~efe).
II Reunião da Comissão de Coordenação Brasileiro-Venezuelana, Brasilia, 1981 (delegado).
Reunião para Análise do Intercâmbio Comercial BrasilPeru, Brasilia, 1'982 (delegàdo).
II R e união da Comissão Mista Brasil-Suriname, 1982 (delegado).
.
.
. ..
.. I Reunião da O:m:zj.~s~_9__Brasii-Pen.J rtp Cooperação Amazónica, Brasnia, 1983 (subchef~.
VII, VIII, IX, X e XI Reuniões de Chanbceleres dos
p3.íses-membros do Tratado da Bacia do Prata, 1983 (assessor).
II Reunião de Chanceleres dos países-membros do Tratado de Cooperação Amazónica, 1983 (assessor).
Reunião dos Chanceleres da América, Cartagena, 1983
(assessor).
_
.
.
Chefe da Delegação_ do Brasil à Riuniâo Constitutiva
e- I Reunião do Comité de ação para o- Se to r Siderúrgico
.
(Casider) do SELA, Caracas, 1986.
Delegado do Brasil à III Reunião da Comissão de Coordenação Brasil-Venezuela, Caracas, 1986.
Chefe da Delegação do Brasil à 1• etapa da Reunião
Preparatória do XIII Conselho Latino-Americano, Caracas,
1981.

-

.

.

.

Membro da Comitiva Oficial que acompanhou o Senhor
Preside:.nte da República em sua visita à Venezuela, 1987.
Chefe da Delegaçã.o do Brasil -à Reunião de Consulta
sobre as Negociações Comerciais Multilaterais da Rodada
Uruguai (SELA), Caracas, março de 1988.
Delegado do Brasil à VI Reunião Extraordinária do Conselho Latino-America:no do SELA, Caracas, março de 1988.
Chefe da Delegação do Brasil à reunião d~ Plenipotenciários' para a 3ssiriatúra do tratado de Assistência' Regional
para Emergência Alimentares, Caracas, abril de f988.
Chefe da Delegação do Brasil à 1~ etapa da Reunião
Preparatória do 14 Conselho Latino-Americano- do SELA,
Caraeàs, junho de 1988.
·
--~~-Delegado à Reunião do Comitê de SegHimento do Diálo~
go de Chanceleres da América Latina e do Garibe, Caracas,
junho de 1988.
Ordem do Mérito AeronáUtico, Oficial.
Ordem do MéritO Naval, Comendador.
Medalha Mérito Tamanôaré.
Medalha Mérito Santos Dumont.
úidem de Rio Branco, Grande Oficial.
-"Royal Victorian Order". Membro V Classe, Grã-Bretanha_:
Ordem do Tesouro Sagrado, IV Cia·sse, Japão.
"Ordem National du Mérite", Cavaleiro, França·."Condor de los Andes'', Cavaleiro, Bolívia.
Ordem de Maio ao Mérito, Oficial, Argentina.
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Equador.
Ordem da Palma, Comendador, Suriname.
Ordem do Libertador, Grande Oficial, Venezuela.
Ordem de Francisco de Miranda, Grande Oficial, Venezuela.
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Prêmio Lafayette Carvalho e Silva.

Prémio Rio Branco e Medalha de Prata, C!'CDIIRBr.
O Embaixador OSMAR VLÀO.IMIR CHOHFI se encontra nesta data no exercício_ de suas funções de Chefe do
Gabinete do SeCretário~Geral ôas Relações Exteriores~
Gilda Maria Ram(_ts Guimarães, Chefe do Departamento
do Serviço Exterior.
·
·
(A Comissão de Relaçóes Exteriores e Defesa Nacional.)
MENSAGEM N• 50, DE 1994
(N• 60194, na origem)
Senhores· Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso' VII. da Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
arts. 56 _e_ 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n~'
93.325, de 1' de outubro de 1986, no art. 39, inciso II, alínea
a, e no art._40, do Anexo I io D-ecreto-o» 99.578, de 10
de outubro de 1990,_ sub_me~o à aprovaÇão de Vossas Exçe_lências a escolha, que desejo fazer, do Senhor SERGIO TUTIKIAN, Ministro de Segunda Classe, da Cafreira de Diplomata, para exercer o cargo de E_mbaixador do Brasil junto
à República Islâmica do Irã.
Os méritos do Ení&alicador SERGIO" Tl)Tii<IAN, que
me induziram a escolhê-lo para u-ddesempenho dessa elevada
função-,- constam :âa anexa informação do Ministério das Relações Ext~,:iores.
-Brasília, 27 de janeiro de 1994. -Itamar Franco.
INFORMAÇAô' ...
Curiiculum Vitae
Ministro de Segunda CÍasse SERGIO TUTIKIAN
Porto Alegre/RS, 21 de junho de 1939 ..
Filho de Barkev Tutikian e Olga Tutik~an.
Bacharel e~ CiênciaS Jufíd(cas e .Sociais, FD_-UF/RS.
CPCD;JR:Br. Curso de Prática piplpmática e Consular, IRBr.
CAE, IRBr.
Terceiro Secretário, 24 .de novembro de 1967.
Segundo Secretário, merecimento, 11 de agosto de 1971.
Primeiro Secretário, metecírn.en.tó, 25 P,e de_z~r,nbro de
.
1977.
Conselheiro, merecimento, 23 dC Janeiro de 1980.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 17 de dezembro de 1987.
Secretaria de Estado, 1967170.
Assistente do Chefe da DivisãO dO Oriente p'roximo,
1978179.
Asssessor do Chefe do Departamento da África~ Ásia
e Oceania, 1979/80. ··
... ··· Chefe da DivísãO de Material, 1986.
Chefe da Divisão de Serviços GeiaTs, 1986189.
Chefe Substituto, do Departamento de Administração,
1988189.
.
Chefe de Ga-binete do Secretário-Geral-Executivo. 1992.
Chefe do Departamento de Administração, 1992/94.
La Paz, Encarregado de Negócios, em Missão Transitória, 1968.
Montevidéu, Missão Transitóriã., 1968.
Daeca, Missão Ti:-ansitória, 1970.
Karachi, Missão Transitória, 1970.
Islamabad, Missão Transitória, 1970.
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Teerã, Ter'ceiro Secretário, 1970/71.
Teerã, Encarregado de Negócios. 1970 e 1971.
Teerã, Secgundo Secretário, 1971/72.
México, Segundo Secretaário. 1972175.
Manágua, Missão Eventual, 1973.
São Salvador, Encarregado de Negócios, cm Missão
Transitória, 1974.
Guatemala, Encarregado de Negócios. em Missão_ Transitória, 1974.
Teerã, Missão Eventual, 1975.
Kuaite, Segundo Secretário, 1975/77_.
Kuaite, Primeiro Secrtârio. 177/78.
Kuaite, Encarregado de Negócios, 17975, 1976. 1978 e
1980 ...
Jeddah, Missão Transitória, 1979.
Beirute, Missão Transitória, 1979.
Damasco, Missão Eventual, 1979.
Abu-Dhabi, Missão Eventual. 1979.
Bagdá, Missão Transitória, 1979/80.
Bagdá, Conselheiro, 1980183 ..
Bagdá, Encarregado de Negócios. 1980/84.
Roma, Cônsul-Geral Adjunto, 1984/86.
Roma, Encarregado, 1985,
Assunção, Cônsul-Geral, 1989192.
Delegação Económica do Brasil ao México chefiada pelo
Ministro Severo Gomes, 1974-(membro).
___ Conferênci_a sobre Ciência e Tecnologia, Guatemala,
1974 (membro).
II Reunião da Cornissãó Mlsta Brasil-México, 1974 (seM
cretá.rio-geral). .
.
.
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Arábia Saudita, 1979
(membro).
.
.
. .
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, 1979 (membro).
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Líbia, 1979 (membro).
.
.
.
.
-·
Conferência na Escola de Guerra Naval, Posição do Brasil
em Face do Oriente Próximo, 1979.
Missão de acompanhament() financeico, Riade. 1987.
Advogado de- Ofício junto à Vara de Menores, Porto
Alegre, 1962164.
Oficial de Gabinete da Comissão do Plano do Carvão
Nacional, Presidência da República,_1964/66.
Oficial do Exército; 2(> Tenê'ilte R/2, 1961.
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, BraSil.
Medalha do Pacificador, Brasil.
O Ministro de Segunda Classe SERGIO TUTIKIAN se
encontra nesta data no exercício de suas funçõe~ de chefe
de Gabinete do Departamento de Administração, do Ministério das Relações Extúiorers.
_
_
Gilda Mara Ramos Guimaii.Cs, Chefe do Departamento
do Se~iço Ex~eriÕr _
,
-

(A

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-

cional.)

. MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ..
De comunicação de recebimento: __
N' 52, de 1994 (n' 62194, na origem), de 27 do corrente,
referénte à niatéria constante da Me~sagem SM n9 _6. de 1~94.
AVI~OS DI': MINISTROS DE ESTADO
N9 3/94, de 19 do corrente, do Ministro da Aeronáutica,
encaminhando informações sobre os quesitos constante~ do
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Requerimento n~ 1.395, de 1993, de autoria do Senador João
Rocha;
_ _
W 3/94, de 7 do corrente, do Ministro da Integração
Regional, encaminhando informações sobre-Os quesitos constantes do Requerimento n" 882, de 1993, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy; e
N' 160/94, de 21 do corrente, d_o Ministro Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, encaminhando informações
sobre os quesitos _constantes do Requerimento n~-1.397, de
1993, de autoria do Senador João Rocha.,
As informações foram encaminhadas, _em cópias,
aos Requerentes.
.
. __
Os Reque-rimentos vão aO Arquivo.

PARECER
PARECER N' 34, -DE 1994
Da Comissão iliretora, ao Projeto de resolução D1'
96, de 1993, que dispõe sobre a publicação dos Perfis
Parlamentares dos ex~Senadores.
Relator: Senador Nabcr Júnior

II- Parecer

Nada se pode opor à iniciat~v_a_ ~o no~re Senador Pedro
Simon- ao contrário, é digita de aprovação unânime e imediata do Senado que, assim,_ preencherá gra11de lru::un? em
sua memória cívica e pari3iiient~r. A -in(cia_tiva de Sua Excelência mostri, mais uma vez, seu consagrado espírito d~mocrá
tico, sempre atento à necessidade de assegrirãi", paTa a Nação
e-sua História, os grandes exemplos dos melhores brasileiros
que esta Casa já conheceu.
- -_
2. Existem, na proposição, alguns. aspectos que, salvo
melhor jufzo. poderiam ser modificados, viSando ao perfeito
atendimento das louváveis intenções do_ Autor. Propomos,
deStarte, a adoção de três emendas, para, ·respectivamente,
consolidar o carárerseqUeiicial_ e_ uriítário da coleção,_ definir
os critérios pa-ra o- eXã.me fafrliiiar (art. 6», § 4"') e homenagear
grandes vultos que_se destacaram, no Senado Federal, e dignos
de abrir - iluminando-a com seus perfis - a série, tendo
como primeiro nom_e, _o_grande Teotõnio"Vilela.
-3. Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Resolução n" 96, de 1993, com as-seguintes emértdas:
:Emenda D10 1-CDir
a) Inclua-se, no art. 19 , o seguinte Parágrafo Único:
"Art. I' ( ... )
.
_
Parágrafo Unico. Os Perfis Parlamentares ~_9s exSenadores formarão série seqüencial, de caráter perm;tnente, e que será enriquecida, 3 cada ano, pelas novas
edições autorizadas na form~ desta R_esol~:~ç~_?_. ~·
Emenda n9 2-CDir

I - Relatório
Vem à apreciação da ComiSSãO Diretora, f!O chn6i~~-qe
sua competência Regimental, o Projeto de Resolução n~ 96,
de 1993, de autotia do Senador Pedro Simon, que dispõe
sobre a publicação dos Perfis Parlamentares dos ex-Sena<:fores,_
distinguindO a-qUeles que mais se fizeram notáveis "corno per-

sonalidades marcantes da nossa história cultural e científiCa",
através ''do esforço despendido em favor da democracia e,
particularmente, do Poder Legislativo".
.
.
2. Essa publicação, nos termos do Projeto, se dará postmortem e agraciará no máximo três ex-Senadores a cada ano,
contendo o material mais expressivo- de sua biografia pessoal
e dos principais fatos no exercício da atividade político-institucional, inclusive material de imprensa e obras literárias,
que ''serão destacadas, logo após a: Introdução'' da respectiva
publicação.
.
·
3. O Projeto determina, ainda, a salutar cautela de submeter à família -do homenageado, p_ara análise e revisão, os
originais, anteS de enviá-los ao prelo, embora sem estabelecer
critérios para escolher as pessoas a quem caberia tal incum,-- _ _ · ___ _
bência.
_
4. Em sua justificação, o frobre Autor destaca_ que "a
publicação ( ... ) constituirá, com certeza-,~ tim fator a mais de
estímulo à atuação dos membros desta Casa e uma justa homenagem àqueles que se destacaram e Vierem-a -se· destacar no
desempenho do mandato parlamentar" e "representar~um
elemento ímpar de divulgação, para o f_H:ib!ico le_~o interessado e para os estudiosos da história política e parlamentar
do País, que poderão contar com obras organizadas e editadas
por pessoas que conviveram com o homenageado e/ou que
detêm o conhecimento e os instrumentos apropriados à sua
melhor elaboração".
·
5. Não existem, no Pi-ojeto, instruções expressas sobre
a autonomia de cada publicação ou sua co~s_~l.idação e_m série
sob denominação própriã..
6. Todos os requisitos Regimentais -~stão atendidos na
formulação e na tramitação do Projeto. É o relatório.
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Inclua-se, nn art. 4°, o seguinte Parágrafo Único:
"Art. 4' (. .. )
Parágrafo Unico. Nos dois primeiros anos da série
serão editados 5 (cinco) Perfis adicionais, em cada ano,
para homenagear os ex-Senadores que mais se destacaram em defesa da Democracia e da Instituição Parlamentar, no período compreendido entre a prom~lgação
da Constituiçáo de 1946 e a de 1988, tendo como primeiro homenageado o_ex-Senador Teotónio Vilela."
Emenda n9 3-CDir
_c) Dê-se ao§ 4~ do art. 6" a seguinte redação:
"Art. 6• ( ... )
§ 49 A família do perfilado será convidada a indicar um de seus membros para rever o texto da introdução e se, por qualquer motivo, deixar de fazê-lo, será
substituída por Senador designado pela Comissão Diretora."
É o parecer.
_
Sala da Comissão Diretora, -Humberto Lucena, Presidente - Nabor Júnior, Rel_ator - Júlio Campos - Nelson
Wedekin - Levy Dias~ -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido
pelo Sr. 1'-' S,ecretário.
E lido o seguínte:
PROJETO DE LEI N' 6, DE 1994
Isenta de_multa os eleitores que deixaram de votar
nas eleições municipais de 1992 e no plebiscito sobre
a fÕrma e sistema de Governo em 1993.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. FicaiT(iseritoS- das multas previstas no art. 7o
da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, os eleitores que deixaram
de votar nas eleições mul"!icipais d"e 1992 e no plebiscito sobre

a forma e sistema de Governo de 1993. - , __
ArL 2\'. Esta Leí en"tr3 em v~gOr na dat~__ d~ .~~a pubÜcação.
Art. 3". Revogam-se· as dis-POSTçõeS em Contfári~-Justificação
Ninguém desconhece que o Brasil, infelizmente, é um
País onde grande parte do povo é desfavorecida qdtural e
economicamente. EsseS brasileiros de baixa renda ·e {o-suficiente nível educacional são, freqüentemente, vitimados por
leis que não levam em conta os con_trastes irrefutáveis aqui
existentes relatívos às diferentes classes sociais. As multas
eleitorais previstas, por exemplo, acabam atingi~d~ sObf~tudÚ
esses cidadãos desamparados pela sorte. já que não levam
em conta que, entre muifOs deles, o nívC! de-miséria e rudeza
é tal que nem têm condição :de entender oU conhecer o prinR
cfpio jurídico segundo o qual a ninguém é permitíào ignorar
a lei.
Por essa razão-, julgamos que nunca é demais a edição
de leis que busquem trazer maior magnanimidade e tolerância
no trato de punição que, a noss_o_ver, podem ser inócuas
e até desalentadoras_._ E esse o principal propósito que nos
levou a apresentar o presente Projeto, que, se aprovado", podeM
rá, também, servir de estímulo ao exercício da cidadania por
parte daqueles que não _a exerceram nas _eleições passadas.
Dessa forma, esperamos de nossos ilustres pares <:a aprovação
da iniciativa.
- --

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI W 4.737- DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral

. . . . . .. . '. .........
\'

·~-···

•--···-····

··~'-

............. ··-

Art.. 7~ O eleitor que deixar de votar e· não se-justificar
perante_ o juiz eleitoral até 30 (tririta) dias_ após a realização
da eleição, incorrerá na multa de 5 (cinco) a 20 (vinte) por
centro do salário-mínimo da zona de residênciá, imposta pelo
juiz eleitoral e c66fã.da na forma prevista no art. 367
§ 1"' Sem a prova de que votou na última eleição, pagou
a respectiva multa ou de que se justific(ú.i-de_y~damente, não
poderá o eleitor:
I _- inscrever-se em concurso ou -prova pata cargo ou
função-pública, investir-se Ou empossar-se neles;
II receber vencimentos, remuneração, salário ou
proventos de função ou emprego público. autáJ:quiço ou paraestatal seja com-o fund_aç9es governamentais, empresas, institutós _e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam setVíço -público
delegado, correspo·rrdentcs ao seguinte mês subsequente ao
da eleição:
III - , participar de concorrência pública ou administrativa da União dos Estados, dos Territórios, do Distrito
Federai"ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias;
IV obter empréstimos nas autarquias, sociedades
de economia mista, caiXas eConómiCas federais ou'estaduais,
nos ínstitutos--e caixàS de~-preVidência social, bem COmo em
qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo,
ou de cuja administração este participe, e com--e-ssas entidades
celebrar contratos~
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V ohter passaporte ou c-arteira de identidade; ,
VI renovar matrícula em estabelecimento de ensino oftcial ou fiscalizado pelo governo;
VII praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar no Jmposto de Renda;
§ 2u Os brasileiros natos ou naturalizados,_ maiores de_
18 anos, salvo os e.x:_çetuado_s Jl.O:s_arts. 5"' e_fr', n\' I, sem prova
de estarem alistados não poderão pratiCar os·atos relacionados
no parágrafo anterior
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- Decisão Terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O projeto será
publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N'40 DE 1994
Requeiro, nos termos do artigo 43, inciso I, do Regimento
Interno do Senado_ Federal, seja considerado como _licença
de_tratamento de saúde, os dias 21, 24, 25, 26 e 27.-de janeiro/94, conforme atestado médico.
Sala das S_essões, 26 de janeiro de 1994. - Senadora
Júnia Marise.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento
está devidamente instruído,_ com atestado médico previsto no
- art. 43, inciso. I, do Regimento Interno.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário .
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO N• 41, DE 1994
Nos termos do_art. 55_, III, da Constituição e para os
fins do disposto no art. 13, § 1"' do Regimento Interno, requeiro
sejam considerados como licença autorizada os dias 3, 4, 5,
6, 7, 10, 14, 17, 19 e 21 de janeiro do corrente ano, quando
estive afastado dos trabalhos da Casa atendendo a compromissos no Estado de Alagoas.
Sala das Sessões, 26 de janeiro <;lú9.24~.- Senador.Guilherme Palmeira.
REQUERIMENTO III• 42, DE 1994
Sr. Presidente:
Requeiro a V. Ex\ nos termos do art. 43, li, do Regimento )nterno, _sejam considerados de licença autorizada os
dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24
e 25 do corrente mês.
Brasl1.iit, 26 de j3neiro de 1994,
Atenciosamente, -Senadora Marluce Pinto.
REQUERIMENTO N• 43, DE 1993
Senhor Presidente:
Requeiro, nos te!~O_s do ~rt. 13 § 1"'_do Regüriento Interno, "que sejam considerados como_ de licença autorizada os
dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 26
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do mês de janeiro do ano em curso. em viSta de-estar tratando
de assuntos partidários no meu Estado.
Nestes Termos,
P. Deferimento.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1994. -Senador Louremberg Nunes Rocha.
REQUERIMENTO N' 44, DE 1994
Nos termos do art. 13, § 19 , do Regimento Interno, requeiro seja considerada como licença autorizada minha ausência
dos trabalhos da Casa nos dias 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 20, 21, 24 e 25 de janeiro corrente.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1994. -Senador Teotonio Vilela Filho.
REQUERIMENTO N• 45, DE 1994
Requeiro seja -considerada como licença autoiiii:tda nOs
termos do art. 13, § 1'", do Regimento Interno do Senado
Federal, minha a.usência de Brasília, de 28 de janeirO a 11
de fevereiro de 1994, a fim de tratar, como Lider do Partido
da Mobilização Nacional no Congresso ~acional, de assuntos
políticos e administrativos no Estado de Sergipe.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1994.- Senador Francisco Rollemberg.
REQUERIMENTO N• 46 DE 1994
Requeiro, nos termos do art. 13;f'l•; do-Regimento
Interno do Senado Federal, sejam considerados como_de licença autorizada, os dias 4, 5, 6 e 13 de janeiro de 1994.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1994. - Senadora
Júnia Marise.
REQUERIMENTO N' 47, de 1994
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1~do Regimento Interno do Senado Federal, sejam consideradas como licença autorizada minhas ausências nos dias 14 a 25 de jarieiro do corrente
ano.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1994 . ..:._Senador Odacir
Soares.
REQUERIMENTO N• 48, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 43, inCisO II, cfO R.egime:nto Interno
do Senado Federal, requeiro que sejam considerados como
licença os dias 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e
24 de janeiro do corrente ano, quando estíve afastado dos
trabalhos da Casa.
Sala das Sessões, de janeiro de 1994. -Senador Moisés
Abrão.
REQUERIMENTO N• 49, DE 1994
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1"' do :Regimento Inter~o do Sell:ado Federal que seja con~iderada çomo Iic_ença autonzada, mmha ausência à sessão do dia 28 de janeiro do corrente ano, por motivo de reunião política e~ Pitanga (PR.f Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1994. -Senador José
Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) .
Sobre a mesa, ofícios que serã6 Fdos p~lo Sr. 1"' Secretário.
São lidos os seguintes:

OF G_L PFL N' 018/94
· Brasilia, 26 de janeiro de 1994
Senhór-Presid"ente,
Tenho a honra de dirigir-me a·-vossa Excelência para,
na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, propor
que se procedam às seguintes alterações na COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania:
Titular:
-Senador Hugo Napoleão, em substituição ao Senador
Elç:io Álvares;
- ' Suplêntes:
..
.
. ... . .. . .. . .
-Senador Jônice -TriStão: em Substituição aó s·enado'r
Lourival Baptista;
_ _ __ · · ·
_
--,-Senador Carl_os PatrocíniO,-em substituição ao Senador
Hugo Napoleão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exçelência protestos de estima e apreço. - SeriãdO"r-Marco Maciel,
Líder do PFL no Senado Federal.
OF GL PFL N• 019/94
Brasflia, 26 de jar{eiro de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirígir~me a Vossa Excelência para.
na qualida~e_ de_ ~íder do Partido da.Frente Liberal, indicar
o noirie do ilustre Senador Jônice Tristão, a fim de integrar
a ComiSsãO de ASSl;!l}tos !=-cc;mômicos, coino s'iíp1ente .eril substituiçâo··ao Senador Elcio Alvares.
Aproveito a Opõrtun_idade para renovar a Vossa Exce:.
lência protestos de estima!! apreço. -Senador Marco Maciel,
Líder do PFL no Senado Federal.
OF GL PFL N' 020/94
Brasflia, 27 de janeiro de 1994
Senhor Presidente.
Tenho_ a honr~_de dirigir-me a Vossa Excelência para,
na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, indicar
o nome do ilustre Senador Jônice Tristão, a fim de integrar,
como titular, as seguintes Comissõçs Técnicas:
Educação

-em substit.uiç.ão ao Senador Bello Parga~
Serviços de Infra-estrut~ra
-em SubstituiÇão ao Senador Elcio Alvares.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência proteStOs de estima e apreço.- Senador Marco Maciel,
Líder do PFI. no Senado Federal.
OFdrl'FL N' 021/94
~rasília,

27 de janeiro de 1994

Senhor Presidente,
Tenho ? honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim
de, na Qt!3~: Je de Líder do Partido da Frente Liber.al, indicar, no ..orm" regimental, o ilustre Senador Guilherme Palmeira para exercer a função de Vice-Lfder do PFL.
AproveitO a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. -Senador Marco Maciel,
Líder do PFL no Senado Federal.
Brasília, 25_ de janeiró de 1994
Senhor Presidente,
- Cumpiim6n-t3ndo-o cordialmente, indico o tfobre~Sena
dor Affonso Camargo ein substituição ao nobre SeriadO[ Luci-
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dio Portella, para integrar, como membro Titular, a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar denúncias
'de corrupção e suborno na atuação de empreiteiras junto
ao setor público.
Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada
estima e distinta cOnsideração.
Cordialmente. Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPR.
OFICIO N• 074-L-BL. PARL./94
Brasília; 26-de janeirO .de 1994
Sr. Presidente,
Solicito a V. Ex~, providências no sentido de cancelar
a substituição contida no Ofício n• 072-Bl. Parl./94 de 25 de
janeiro do corrente ano, referente à Comissão Paflamentar
Mista de Inquérito, destinada a investigar fatos decorrentes
da execução do Programa Nacional de Desestatização.
Outrossim indico para a referida vaga em substituição
ao Deputado ~zio Ferreira, o Deputado Maurício C3.líxto,
PFURO.
Valho-me da oportunidade para renovar a V. E~ os protestos do meu elevado apre_ço e distinta consideração. - D_e~
putado Luís Ed-uardo, Líder do BloCO Parlamentar.·
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Serão feitas as
substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência
recebeu a Mensagem n' 51, de 1994 (n' 61194, na origem),
de 27 do corrente, através da qual o Senhor Presidente da
República solicita seja autorizada a contratação de financiamento externo entre a República Federativa do Brasil e o
.-Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD (Banco Mundial), no valor equivalente a duzentos
e s~ssent~ milhões_ d~ dólares norte-americanos, de principal,
destinado à captação de recursos para o III Projeto de Educação Básica do Nordeste.

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~
nómicos.
J SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior).,-- O Senhor Presi·
dente da Repúbllca editou a Medida Provisória--ri~ 414, de
21 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a assunção, pela
União, de crédito do Banco do Brasil S.A., junto à EMBRAER- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n' 1189-CN, fica assim
. Constituída a Comissão Mista incumbida de emitir pareceres
sobre a matéria:
-

SENADORES
TITULARES

t.Aifredó éamP<>s
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SUPLENTES

PMDB

l.Divaldo Suruagy
2.Flaviano Melo

2. Márcio Lacerda

PFL

3.Henrique Almeida

3JoãoRocha

PPR
4.Moisés Abrão

4.Hydekel Freitas
5. Dirceu Carneiro
6. Aureo Mello
7. Magno Bacelar

S.EvaBlay
6.Ney Maranhão
7. Nelson Wedekin
DEPUTADOS

'11T1JLARES
1.Luiz Moreira

SUPLENTES

1.Aracely de Paula
2. Arolde de Oliveira
2.Nelson Marquezelli
3.Carlos Nelson
3.Marcos Uma
4. Fábio Meirelles
4. Victor Faccioni
S.I:Ielvécio Castello
5.Geraldo Alckmin Filho
6.Alvaro Rtbeiro
6.Miguel Arraes
7.Renildo Calh~iros
7-Haroldo Uma
.
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte
calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27/01/94- Designação da Comissão Mista;
Dia 28/01/94 - Instalação da Comissão Mista;
.
Dia 29/01/94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo para a
Comissão Mista emitir parecer sobre a admissibilidade;
Até 08/02/94 - Prazo final da Comissão Mista;
Até 23/IJ2/94 - Prazo ilo Congresso NacionaL

ne-

acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n~ 415, de_ dos §§ 4' e 5• .do art. 2• da Resolução n• J/89-CN ,fica assim
21 de janeiro de 1994, que altera. as Leis n• 8.031, de 12 -COnstituída a Comissão Mista incumbida de emifir parecer
·
de abril de 1990, 8.177, de 1• de março de 1991, e 8.249, sobre a matéria:
de 74 de outubro de 1991• e dá outras providências.~-
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SENADORES
SUPLENTES

TITULARES

PMDB

I. RONAN TITO

I.MÃNsüETo DElAvOlt

Z.RUYBACEI..AR

2. AMrR LANDO

PFL
3. GUIUiERME PALMEIRA
PPR
4.JARBASPASSARINHO

3." JOÃO ROCHA
4._ LOUREMBERG

Nt.iNEs

ROCHA
PSQII

S.JUTAIIY MAGALHÃES

S. MÁRIO COVAS

PP

6. MEIRA FILHO

6.-JÓÁO FRANÇA

PTII

7. JOSÉ EDUARDO

7. VALMIR CAM PELO

DEPUTADOS

SUPLENTES
BLOCO

IHllix~~3. NELSON PROENÇA

•r.m•
PPR

4.FEITERJÚNIOR
S. JOSÉ ANíBAL

PSDB

6.PAULO DE ALMEIDA
7. S.O BERTO FREIRE

PSD
PPS

L JBEP.ê FERREIRA
2.0SÔRIOADRlANO
J.OONZAGAMOTA
4. JOSÉ MARIA EYMAEL

S. MORONI TORGAN
6. EDI SILIPRANDI

7. SÉRGIO AROUCA

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, Eica estabelecido o seguinte
calendário para a tramitação da mat~rir.
Dia 27/01H4: pcsignaçio da Comissão Mista;
Dia 28101/94.: Instalação da Comissão Mista;
At6 29/01/94: PrazO para recebimento de emendas. Prazo para a
Comisslo M:ilta emltir parecer sobre a admisslbilldade;
Até o dia 08102194: Pram final da Comiss!o Mista;
At6 o dia 23/0ZI94: Prazo oo Congresso NacionaL

~

A.

l
\
R

v_;
~

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Presidência
recebeu, do Governo do Estado da Bahia, o Ofício nq S/33,
de 1994 (n" 4/94, na origem) 1solicitando, nos termos da ResoM
lução n9 36, de 1992, do Senado Fed~ral, autorização pa-ra
que possa emitir Letras Financeiras--~o~Tesouro daquele Estado, para os fins que especifica~ _ -~---- -- A matéria será despachada à _Comiss_ão de Assuntos Económicos, onde aguardará complementação dos documentos
necessários à sua instrução.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Pre;idência
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n~ 528, de
1994, de 24 do corrente, encaminhando a complementação
dos documentos necessários à lnstroção do Ofício n~' S/25,
de 1994.
O expediente será desPiChadci~ à -cOmi~são de Assuntos
Económicos para ser anexa ao aO, processo da matéria em
referência.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ~Em sessão anterior foi lido OR.eqUerimento_n<>25, de-1994, dÜ seáador Esperí~
dião A mio, solicitando, nos termos do art. 40, § 1~, a,do
Regimento Interno, licença para desempenhar missão no período de 24 a 28 do corrente mês, a conVite- do Governo
da Inglaterra.
·
O requerimefifildeixou de ser apreciado naquela oportunidade por falta de quorum.
Solicito do nobre Senador M_agn_o Bacelar o parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre
o assunto.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT ~MA. Par; emitir
parecer. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presiden.te, Srs. Senadores, o processo está iristfilído na forma -regimenl:al, e -o
parecer é favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O parecer é favorável.
Em votação-o requerimc::nto. Os Srs. Senadores que o aprovam queiraiit permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licen~~ solicit~da.
.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em sessão anterior. foi lido o Requerimento n~' 26/94, do Senador Amir Lando, solicitando, nos termos do art. 40, § 19 , a, do Regimento
Interno, licença para desempenhar missão no período de 24
a 31 do corrente mês, a fim de participar do IV Encontro
Latino-Americano e do Caribe pela Solidariedade, Soberania,
Paz e pela Vida dos Povos, a realizar-se em Cuba.
O requerimento deixou de ser apreciado naquela oportunidade por falta de quorum.
Solicito ao nobre Senador Magno Bacelar o parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacioú..af sobre
a matéria-:
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. _Para emitir parecer. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente, Srs._Senadores,
pelo mesmo fato de estar o processo devidamente instruído
e com amparo legal, o parecer é favoiáVeL
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O parecer é favorável.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perfnanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado:
Fica concedida a lice-ilçã: solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em sessões anteriores, foram lidos os Reguerimentos n~ 27, 28, 29, 33, 34,
35. 36, 37;1fe 1994, cfos sis: Senadores Rachid Saldanha Derzi,
Esperidião-Amin,_José Eduardo, Aluízio Be:Zerra,Dirceu Carneiro, José Sarney, Flaviano Melo, solicitando, nos termos
do art. 13, § 1~', do Regimento Interno, licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa nos períodos que mencionam.
' Os requerim~nto"s deixªram de ser votados naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votaçao o Requerimento n~ 27, de 1994, do Senador
Rachid Saldanha Derzi. ·- -·
Os Srs. Senª---dores_ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
c Aprovado.
Em votação o Requerimento n~' 28, de 1994, do Senador
Esperidião AmiD. -- - - Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Reql,lerimento n~' 29, de 1994, de autoria
do Senador Esperidião Amín.
··OS Srs. Sê'nadoí.-és que· o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n'? 33, de 1994, de autoria
do Senador José Eduardo.
Os SrS. Senad~Jres "que o aproVàin queiram pe·rmanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
.
- Em votação o Requerimento n'? 34, de 1994, de autoria
do Senador Aluízio Bezerra.
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Os Srs. ·senadOres QUe o -a:Provãm qúeíram peii:nanecer
sentados. (Pausa.)
-_
Aprovado.
Em votação o- Requerimento n9 35, de 1994,_de autoria
'
do Senador Dirceu Carneiro.
- --~- - Os Srs. Semldores que o aprovam queirall_l permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n"' 36, de 1994, de autoria
do Senador J o_sé Sarney.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

i\provado.

_

.

Em votação o RequeiimentO n~ 37. de 1994, de autoria
do Senador Flaviano Melo.
Os Srs. Seriadores- que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausac)
Aprovado.
Aprovados os requerimentos, ficam conCedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência
recebeu do Senador Márcio Lacerda na qualidade de Relator
designado em Plenário, em substituição à Comiss_ãb de Assuntos Econômicos, do Ofício n" S-164/93, que~· uma vez aprovado, resu!tou na Resolução n~ 147/93, proposta de retificação
que propõe alterações no art. 2~ das alíneas r e g daquela
Resolução, por manifesto erro material,_ que- será lida pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte

PROPOSTA DE RETIFítA:ÇÃO.
Sr. Presidente,
RequeirO, nos termos regimentais, retificação do parecer
que apresentei, em Plenário, em substituição- à Comissão-de
Assuntos Econóniicos, sobre o Ofício -n~ S/164/93, oferecendo
· o Projeto de Resolução n' 153/93, que resultou na Resolução
n~ 147/93, por manifesto erro material, nos seguintes itens:
Art. 29 alínea f, título 640530, Com vencimento em
15-5-94: corrigir a quantidade de 8..465.227.315 para
8.461.227.315;
inserir o teor do enunciado da alínea g,- entre linha
que indica "Total: 93.371.847.921", com que termina a alínea
f, e as colunas que têm por enunciado "Colocação Vencim-ento
Titulo Data-Base".
,.J) previsãO de colocaç~~ vençüp.en_!Q d_ÇIJ_títulqs a serep:t
em1tidos, bem assim a republicação da Resolução com o texto
corrigido e demais providências cabíveis.
·Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1994. -Senador Márcio Lacerda, Relator.

a

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnío"r)- Em votação a
retificaÇãó" proposta.
-- - Os Srs. Senadores qua a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A Presidência tomará as providências necessárias à republicação da Resolução n' 147/93.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Passa-se à
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ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Nabor_Júnior)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É- Hdo e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 50, DE 1994
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro ínversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria
constante do item n 9 1 seja submetida ao Plenário em último
lugar.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1994. -Senador Nabor
Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado o requerimento, será feita a inversão solicitada.
Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGrst:ATIVO N' 2, DE -1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 3' da Resolução n' 110, de 1993)
Discuss3o, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 2. de 1994 (n' 271/93, na Câmara dos
Deputaçios), que aprova o texto da Convenção~ Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada
em Nova Iorque, em 9 de maio de 1992. (Dependendo
de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional)
Nos termos do art. 5"' da Resolução n 9 110, de 1993,
designo o nobre Senador Gerson Camata para emitir parecer,
em substituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
O SR. GERSON CAMA TA (PPR-ES. Para emitir parecer. -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I. RELATÓRIO
l.Nos termos do art. 49, inciso I, da Constitufção Federar.
e_das disposições regimentais pertinentes à tramitação do pro~
jeto de Decreto Legislativo em apreço, encaminha-:-se ao Sena~
do Federal a presente proposição que aprova o texto ãa Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
adotada em Nova Iorque, em 9 de maio de 1992.
2.A matéria foi encaminhada em 19 de março de 1993
pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, por meio
da Mensagem n~ 131, de 1993, onde teve aprovada sua redação
final em 18 de janeiro de 1994. Em 19 do mesmo mês foi
enviada à apreciação deste Senado Federal.
3.A cópia aut~ntica aa Convenção ora examinada é acompariliada da exposição de motivos do Exm~ Sr. Ministro de
Estado das Relações Exteriores, na qual são destacadas as
razões que justificam a neCeSSidãde de sua ratificação.
!I. VOTO
4. O ato internacional aqui considerado demonstra ser
inteiramente conveniente ao País. CUida-se aqui de um dos
instrumentos produzidos pela vontade _comum dos Estados
soberanos pa-ra coibir a deterioraç.ão climática do planeta.
Destina~se ess.encialmente a alcançar a estabilização das conce'ntrações de gases causadores do efeito estufa n-a -atmOSfera,
em um nível que impeça a inte"rferênt:;~~--a~ltrópica danç:>sa
ao sistema climático. O controle deve ser alcançado dentro
de um prazo suficiente para a adaptação natural dos ecossistemas_â mudança do clima, de moçlo que a produção d_e alimentOs rião seja ameaçada e que o desenvolvimento possa prosse~
guir de maneira sustentável.
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5.0 ato internacional em apreço, resulta da convergência
dos intercss_es de todas as Nações e sua adoção representa
importante avanço para a- consOlidação do desenvolvimento
sustentável c bem distribuído. Neste sentido, concluo o Pare~

cer recomendando sua pronta aprovação pon:sra Casa legislativa, nos termos do projeto de Decreto Legislativo aqui trazido

a exame, incluindo salvaguarda de nova apreciação legislativa
em Caso de modificações posteriores..

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnioi) ~ A Presidência
esclarece ao Plenário que, durante a discussão, poderão ser

oferecidas emendas à proposição.
O parecer conclui favoravelmente à matéria.
Em discussão o projeto, cm turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
À Com-issão Dirctora para- a redaçào final.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a mesa,
redação final oferecida pela Comissão Dir~tora:, que será lida
pelo ~r. 1" Secretârio.
E lida a seguinte
PARECER N' 35, DE 1994(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
no 2, de 1994 (n~ 271, de 1993, na Câmara dos Depu~
lados).
A Comissão Diretora apresenta a redaçáo final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 2, de 1994 (n•' 271193, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em
Nova Iorque, em 9 de maio de 1992.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de janeiro de 1994.
- Humberto Lucena, Presidente - Júnia Marise, Relator
Chagas Rodrigues, Nelson Wedekin.

ANEXO AO PARECER N·• 35, DE 1994
Faço saber que o Congresso NacioÕa( aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , D"E 1994
Aprova o texto da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em Nova
Iorque, em 9 de maio de 1992.
Art. 1" É aprovado o texto da Convenção-QUãdro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em Nova
.··.
.
Iorque, em 9 de maio de 1992.
Parágrafo único. Estão sujeitos ã aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da
referida Convenção, bem como quaisquer ajUStes_coniplementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromiSsos gravosOs ao·patrimônio
nacional
._
Art. 2'' Este Decreto Legislativo entra e·m Vigor na data
de sua publicação.
··
·
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro _a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é considerada definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos termos
do art. 7\' da Resolução n\' 110 de 1993.
o projeto vaí ã promulgação. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 3: .
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N'' 3. DE 1994
( Inclu(do em Ordem do Dia nOs termos
-do art. 3" da Resolução n" 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n'' 3, de 1994 (n'' 272/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre
Diversidade Biológica. assinada durante a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no
período de 5 a 14 de junho de 1992. (Dependendo
de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional).
Nos termos do art. 5" da Resolução n~ 110. de 1993,
designo o nobre Senador Coutinho_ Jorge para proferir parecer, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e_
Defesa Nacional.

-·o Sr. Ron3n Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Tem a palavra
V. Ex•
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, vejam como a História,
às vezes, é escrita. Coincidência ou não, na verdade, como
Ministro do Meio Ambiente, o Senador Coutinho Jorge empenhou-se e trabalhou enormemente para a celebração desse
acordo da biodiversidade. Hoje, quando o projeto chega a
esta Casa, _em virtude do Regimento, de uma CPI e também
da Revisão Constitucional, é _designado para relatá-l_o, em
substituição à Comissão. justamente o ex-Ministro e hoje.
como antes, _Senador Coutinho Jorge.
Digo isso para mostrar que, muitas vezes, ce~tas _coisas
não acontecem apenas por coincidência. A História diz que
Deus escreve certo por linhas aparentemente tortas.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Com a palavra
o nobre Sena9_or Coutinho ~orge para proferir o seu parecer.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Para proferir
parecer.- Sr. Presidente, Srs. Senadores,em junho de 1992,
o Brasil sediou o maior encontro mundial no Rio de Janeiro:
a Conferência das Nações Unidas_ sobre o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento.
Naquele _encontro, do qual participaram mais de c_ento
e cinqüenta paises e mais de cem chefes de Estado, foram
, aprovados cinco documentos fundamentais. O primeiro deles,
a chamada D_~claraçã_o do_Rio, representou o esforço de defini·
ção de direitos e deveres de todos os países do mundo em
relação ao tema meio ambiente e desenvolvimento. O s.egundo
grande documento foi a chamada Agenda 21, que representa,
na verdade, o documento técnico c politico mais importante
em termos de estratégias em nível mundial já assinado por
todos os países do mundo. O terceiro documento foi a chamada Convenção das Mudanças Climáticas, que já foi relatada
pelo .nobre Senador Gerson Camata. O quarto documento .
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riores, o texto da Convenção sobre Diversidade Biológica,
assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio
de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992.
A Mensagem foi apreciada pela Câmara dos Deputados,
obtendo parecer favorável, nos termos do Proj_eto de Decreto
Legislativo que apresenta, das COmissões de Relações Exteriores; Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias;
Constituição e Justiça e de Redação; Finanças e Tributação;
Cíêncl.a .e TeciiOlogia. Comunicação e Informática.
O citado Projeto de Decreto Legislativo de número
272-A, de 199_$ que aprova o texto da Convenção sobre
Diversidade Biológica, é agora objeto de apreciação pelo Senado Federal, após sua aprovação pela Câmara do Deputados.
Segundo informa o Sr. Ministro das Relações Exteriores
em sua ExpOsiçáo de Motivos_ ··a negociação da Convenção
sobr'e Diversidade Biológica foi lançada pelo Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O texto
resultante da negociação foi fOrmalmente adotado em Nairóbi,
em Conferência eSpeciãl para esse fim, e aberto à assinatura
no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. no Rio
de Janeiro. O Brasil foi o primeiro a assinar a CófiVCàÇào.
Cento e cinqiíCnta e quatro países a haviam assinado até o
dia 14 de junho, encerramento da Conferência do Rio".
__ Os objetivos da Con.vençã9 .~stão explicitados em seu
artigo primeiro e dizem respeito a- "Conservação da Diversidade Biológica, a utilização sustentável de seus componentes
e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da
utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso
adequado aos recursos genétjcos e a transferênCia adequada
de tecnologia pertinente, levando em conta todos os direitos
sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento
adequado". A implementação desse objetivo deverá ser feita
de acordo com o princípio da soberania sobre os recursos
naturais e de acordo com as políticas nacionais de meio ambiente. É -o que se depreende da leitura do artigo terceiro
da citada Convenção.
As partes Contratantes da Convenção -se comprometeram
a adotar medidas gerais para a conservação e a utilização
sustentável da Diversidade Biológica (artigo sexto) que dizem
respeito à elaboração de estratégias nacionais e à integração
da cons_ervação e utilização sustentável dt\- Diversidade Biológica nos instrumentos de planejamento setoriais.
Dessa obrigação derivam tarefas específicas, as quais são
tratadas em artigos da Convenção: a identificação e o monitoramento dos componentes de Diversidade Biológica e de ati vi~
dades que os afetem; estabelecimento de, áreas de proteção
___ para a conservação in situ; regulamentação e controle da libeMENSAGEM Í'l" !32, DE 1993.
ração de organismos geneticamente modificados; proteção do
(Do Poder Executivo)
conhecimento tradicional das populações indígenas e comunidades locais úteis aos objetivos de conservação e utiiização
Submete à consideração do Congresso Nacional o
sustentável; criação de bancos genéticos para a conservação
texto da Convenção sobre Diversidade Biológica, assinae recuperação êx situ dos recursos da Diversidade Biológica;
da durante a Conferência da Nações Uriidas sobre Meio
apoio à recuperação de ecossistemas dég~-~~ados; incentivo
Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do
à pesquisa para a identifícaçâo da Diversidade Biológica e
Rio de Janeiro, no perlodo de 5 a 14 de junho de 1992.
para o desenvolvimentoda biotecnologia; ayaliação e controle
Autor: Poder Executivo.
do impacto ambiental sobre a Diversidade Biológica de ativiRelator de Plenário: Senador Coutinho Joi'ge.
dades danosas, dentro e fora do território nacional; e coopeI- RELATÓRIO:
ração financeira e tecnológica para a implementação da ConO ExcelentíSsirilo Senhor PreSicteflfe_ dã Repú~lica SUbvenção.
mete a apreciação-do Congresso Nacional, através da Me.n~a
O equilíbrio ent_!'~ _o~ Países possuidores de recursos da
gem n' 132/93 de 19 de março, acompanhada_ de Expos1çao
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exte- Díveisídade BiOlógica, de um lado, e os deter,ttores do conhefoi a Convenção da Biodiversidade, e o q-uinto, a chamada
Declaração das Florestas.
De todos esses documentos, duas convenções obtiveram
assinatura de -niaís de cento e cinqüen.ta m_embros durante
a reunião da Rio 92. EVidentemente, tratando-se de convenção, portanto, de acordo internacional entre países, as convenções precisavam ser iiúTflcadas pelos vários Congressos N acionais. Infelizmente, o Brasil, apesar de ser o primeiro signatário
das duas converiçõe.S:~-na:o foi o primeirO a~fã.tificá-Ias. Tais
convenções foram aprovadas em 1992, e hoje, nesta sessão,
o Senado está resgatando esse compromisso ínterriacioilal do
Brasil, que é o da homologação pelo Parlamento brasileiro
dessas duas importantes convenções.
Quero lembrar, consoante as obserVaÇõeS do nosso companheiro de Minas Gerais, nobre Se-nador Ronan Tito, que
relembrou a participação deste e de outros Senadores em
todas as fases de preparação dessas cortvenÇõés, -deSseS-Cinco
documentos impOrtantes~ que o Senado criou uma Comissão
que foi responsável pelo acompanhamento das .teses e propostas da Rio 92.
Tive o privilégio de presidir essa grande Conlissão e de
representar o Senado Federal nas duas reuniões preparatórias.
nos anos de 1991 e 1992, realizadas em Nairóbi, em Genebra,
e a última em Nova Iorque, nas quais os países conseguiram
concluir esses documentos significativoS~ ãprovados em junho
de 1992.
Portanto, o Senado, por intermédio do Senador Coutinho
Jorge e de outros Senadores, participou ativãm-Cnte nas várias
fases preparatórias e no próprio eveDtó da-ruo 92, em junho
daquele ano.
Hoje, o Senado recebe exatamente a Convenção da Biodiversidade, após a sua aprovação 'pela- Câmara dos Deputados. Queremos lembrar também que essa foi a convenção
mais polêmica daquele encontro. Os Estados Unidos não a
assinaram, apesar de o Presidente George Bush participar
pessoalmente do encontro realizado no Rio de J~neiro.
Havia uma explicação para isso: essa convenção envolvia
basicamente o conflito entre os detentores da biodiversidade,
de um lado, e os detentores tia biotecnologia; de outro. Foi
um conflito grave, e as negociações realmente nã_o ocorreram
de acordo com os interesses de palses como os-Estàdos Unidos,
que detêm a tecnologia.
Naquela época não ~i"Sslnàram oS Estados Unidos essa
convenção, mas posteriormente, em ·virtude da atuação do
seu Vice-Presidente, Albert Gore JúniOr, um estudioso _do
assunto que coordenou todos esses programas, acabaram assinando-a.
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inclusive a. biotccnolo_gia

~

de putro,

é previsto pela fórmula do livre acesso aos recursos naturais
e da participação nos -benefíciOs da sUa utilização.
Fica estabelecido, também, que os países desenvolvidos
devem permitir a participação dos países em des_envolyimento
nas novas tecnologias assegurando a eqüitaJiva distribuição
·
_
dos benefícios gerados.
No que tange aos recurs_os financeiros a Convenção estabelece, em seu artigo vinte _e um, que será criado um _mecanismo financeiro para prover os recursos ne-ce_s~ários. _Enquanto isto, deverá funcionar como tal o GlObal Environmental
Facility- GEF, formado pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento- PNUD, Progra~a das Nações Un~
das para o Meio Ambiente - PNUMA, e Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento - B-IRD.
Para implementar a Convenção são estabelecidos: a Conferência das Partes, c Secretariado e o Órgão Subsidiário
de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico, cOnforme explicitado nos artigos específicos.
A complementar o texto da Convenção, foram incluídas
normas de natureza processual. São essas referentes a um
sistema para a solução de controvérsias, ao disciplinamento
das possibilidades e circunstâncias pa'ra o- erneildamento da
Convenção, à regulação do voto e a outros atos como a
assinatura, ratificação, aceitação ou aprova_çâo, adesão, entrada em vigor, denúncia e ao depositário.

II - Voto do Relator
O Sr. Ministro das Relações Exteriores ressalta, em sua
Exposição de Motivos , que o Brasil participou ativamente
do processo de negociação c, dado que é um dos maiores
possuidores de recursos da Diversidade Biológica, a Convenção representa a possibilidade de exercer o controle do fornecimento de material genético· ao Exterior _e o incremento _da
cooperação técnica e científica pãfa o -desenvolvimento da
biotecnologia.
-------A Convenção dissipa um antigo temor, quando faz prevalecer o conceito de que os recursos pertencem aos países e
não constituem uma "'herança.. ou "património comum" da
humanidade.
É desnecessário, pOi-tanto, dizer que o texto ora em exá.me atende amplamente os interesses do Brasil.
Deve-se considerar, também, um fato observado mundialmente, qual seja, a crescente degradação ambiental tem
levado à perda gradativa da biodiversfdad~ e_m todas as &_uas
formas. O prejuízo acarretado a toda a humanidade ainda
não está totalmente dimensionado. Neste sentidoJ_ "_j~pl~~
mentação da presente êonvençãO -cOrifrlbUirá- p-ãra impedir
o desenvolvimento desse processo.
-----_c-É importante que o Brasil assuma o papel que lhe cabe
como detentor da maior Diversidade Biológica do planeta,
em especial na Floresta Amazónica.
- -- ·
·- É evidente que a Convenção por si só-não resolverá todos
os problemas hoje existentes eril ti.~ririõs da biodiversidade,
mas dentre outras medidas, ela concede ao País o respaldo
com base no direito internacional, para reíViiiâícar uma distribuição mais justa dos benefícios derivados do uso dos recursos
genéticos e uma maior participação nas pe'sqUísas-e riO -deSenvolvimento de novas tecnologias que ~enh_am por base esse5:
recursos.
A questão da capacitação científiCa'"e otecilol6gic3 e Primordial para os países do Terceiro Mundo que, de uma forma
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geral, são os detentores dos recursos da biodiversidade. Sabese que nestes_ o conhecirf\ento acerca _d_a biotecnologia é aind;;t.
muito incipiente. Collsiderando que esse conhecimento está
em mã_os dos países desenyolvidos, é crucial a implementaçã-o
da Cõnvenção ..
. A conservação dos recursos genéticos interessa a toda
humanidade indistintamen_t~_· É_~~_vio que o interesse dos países ricos· na forffiãção de bancos de sementes e de germoplasma é bem maior. A Convenção obriga a que as partes
se comprometam a adotar políticas e programas p::tra a conservação e_ uso sustentável da biodiversidade. Então, tem-se
de um lado o compromisso dos países pobres em adotarem
políticas de conservação da Diversidade Bioló"gica e de outro
o compromisso dos países ricos em apoiarem técnica_ e financeiramente_ tais políticaS.
A Convenção reconhece, também, que o desenvolvimentO econômicq e social e a erradicação da pobreza_ são as priOridades primordiais e absolutas dos pafses em desenvolvimento,
e que medida~ espeCiais são necessárias para atender às suas
necessidades, inclusive o a porte de recursos financeiros novos
e adicionais e o acesso adequado às tecnologias pertinentes.
A partir disso, é necessário que ós países pobres desenvolvam
tecnologias na área dos recursos da biodiversidade através
da capacitação científica e tecnológica. A Convenção nesse
particular, estabelece que os países ricos devem propiciar a
transferência do conhecimento tecnológico aos países pobres.
O Brasil, logo após a assinatura da Convenção sobre
Diversidade BioiOgica, tomou providências no sentido desistematizar medidas existentes e criar novas. Assim, foi elaborado
o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável da
Diversidade Biológica- PRONABIO, que considera que uma
efetiva proteçãO, recuperação, e uso sustentável da biodiversidade brasileira (flora, fauna e microorganismos) depep_derá
de ações conservacionistas conseqüenteS tanto nas unidades
públicas de conservação in situ e nas instituições ex situ (bancos
de gerrnoplasma, jardins botânicos etc ... ), quanto nas proprie
dades privadas.
O Programa Nacional deve maximizar a utiliza"çãO dos
recursos humanos e materiais existentes, e integrar oS eSforços
em andamento no país, evitando o modelo paternalista de
relação estado-sociedade. Propõe-se que o Programa Nacional
seja iniciado com subprojetos nas seguintes áreas: avaliação
da disponibilidade de informações existente sobre a biodiversidade de cada bioma brasileiro; disseminação de infon_nações
através de rede eletrôriíi:a; de~envolvimento de projetas piloto
de n:anejo para conservação de ~od~versidade.
Inicialmente,_ o Pro_grama Contará_c()m recu~~~ ~ªP~~dQ~
no país e -rto extenor. p3ra- iffiplerrientar-ir!Ojetos integrados
de conservação e_ uso sustentado .da Diversidade Biçlógica.
Com esse objetivo, encontra-se em fase avançada, negociação
com o Banco Mundial para a obtenção de créditos concessionais do Fundo Mundial para o Meio Ambiente (Global
Environment Facility- GEF), no valor de US$ 30 inilhões,
e contrapartida -nacional de US$ 20 niilhões_
Ante o exposto e, considerando que a Convenção_ atende
aos interesses do Brasil, nosso voto é pela aprovação do_ texto
d_a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada durante
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
_P-esenvolvimento, realizada na cidade _do Rio de Janeiro, no
período de s_a 14 Ç.e junho de 1992, nos termos do projeto
de Decreto Legislativo de n• 272-A de 1993 já aprovado pela
Câmara dos Deputados.
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_Logo após esse grande acontecimento, embora com um
QuetC,-ténibrar que, em função dÓ que o Brasil asS{noU
_te~_a J11Ui~o interessante para todas as Nações, ele teve su_tilem junho de 1992, ele já implantou um Prog~ama Nacional
-mente uma forma e um modus faciendf de resolver ou ensaiar
de Bio_diversidade. E nós, ainda como Müi.isiro do Meio Aml_l!l13 nova di?_tribuiçã_o _de inflUé._ucja-·em relação ao mundo
biente, tivemos a oportunidade de fazer a cooide:Õação, a
todo.
definição desse programa, visancto- exatamen.te um _leVanta- _ ~or ou,tro i3d0~~que!_~_t~mbém r5!S$altar a irilpórtância
mento sistemático de toda a biOdiversidade brasileira. Lemdeste aspecto que aqui se equaciona com esse tratado. O
bramos que biodiversidade é a flora, a fauna, os- iriiCroorga~SS!JcntQ da diversidade bioló_g_ica, hoj~. no .mundo,_é_dos mais
nismos e toda a relação que tudo isso tem com-os·eoosSistemas.
_Je_~t~jados pCsqúisadoS;·somente-.n-a-áreã de fármã_c~s deve
Portanto, é algo muito complexo e importante.
· êStãi giran-do em termos de 200,bilhões de dólares, em função
Esse Programa_ já está_em_ de?cnvolyiiO:~nto, e o próprio
de fórmulas encontradas na natureza e que, atualmente, estão
GEF (Global Environment Facility), o J=frograrn:a do Banco
ganhando o mercado mundial com grande velocidade.
Mundial, já garantiu reclusos necessárlds para qúe o Briasil
_Os países mais_desenvolvidos, no seu discurso liberalipudesse iniciar esse prog-rama irripõrtantíssiiTIO.
- · _za~te~ nas suas ações protecionistas, sempre nas negociações
Para concluir, Sr. Presidente, queria dizer que, na verdaqmseram nos impor as patentes. Alguns até: recusarãm-se a
de, essa Convenção atende, de forma clara, aos interesses
assinar esse cOmpromisso de parceria.-- - --· do Brasil, resolve o ·conflito entre os país-es desenVolvidos
_acabo~_
de
dize.r
o
~eJ]ador
_Coutinho
Jorge,
os
Como
em tecnologia e os países detentores da biodiversidade bioló-.
Estados Untdos, um dos mais resrstentes nessa questão, assinagica, como é o caso do Brasil.
ram-no. mas com restrições, definindo conceitualmente certos
Neste momento, o Senado Federa_~ resgata_ o cotp.promisso
aspecros· do -fratãdo, que não São o verdadeiro sentido do
- como· dizia- inicialmente - do Brasil, através do seu Parlamento, ratificando essa Convenção. Este País, que for um-- mesmo. Os iritereSSes ameriCanos, cóm essa dec-lal-ação, ficam
preservados, c pela força e poder de persuasão que têm, evidos grandes defensores das duas Convenções, que foi realdentemente, pautar-se-ão por ela, não pelo espírito geral desse
mente a sede dessa Convenção, lamentavelmente, não o havia
tratado. Mas é um avanço melhor do que a não.::assinatura.
feito aiiida. A maioriã. dos países já a ratificaram:
De modo, Sr. Presidente, que quero festejar este grande
QUero resSãlvar -que não -foi culpa dO Parliamcnto brasimomento.em que o Brasil ratifica esse tratado. A partir dele,
leiro, porque Somente no ano de 1993 é que foi encaminhada
essa Convenção pelo Poder Executivo, em função da necessi- "[>~e:!~ ~:r:.~: 1_5_, t_ç_ll).OS_ que elaborar, também, uma legislação
nacwnal que_ discipline essa diverSidade biológi_ca, em que
dade de adequar a linguagem internacional com a-nossa.l!ngua6 Bràsil é uma megapotência. Nesse sentido, estamos estugem, ao Co"tlgresso Nacional. Inicialmente,_~ Câmara dos Dedando, com a Assessoria do Senado, a formulação de projeto
puiãdos, desde março de 1993, o Senado, -forma efetiva
de lei visando disciplinar a exploração dos recursos da nossa
e ágil, em uma semana colocou em pauta e está aprovando
~~oçUversidad_~,_em particular da nossa diversidade biológica.
essas duas Convenções.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ c_o:Osidero isSO absolutaPoriànto, com isso, d Brasil pode dizer ao mund~ que
mente fundarrlental, porque o Brasil é, todos os dias, pi!hado
cumpriu rigorosamente todos os compromissos legais aSsumipor interesses privados ou públicos internacionais - eu não
dos com os cinco documentos que formam o pentágono básico
saberia dizer com precisão a natureza desses interesses da grande Conferência do Rio de Janeiro.
7"Que vão à Amazónia ou a q-ualquei lugar do Território nacioPortanto, a partir de agora o Brasil, homologando essas
nal extrair germoplasmas ou partes importanteS da nosSa- bioduas Convenções, cumpre uma parte fundamental daquilo
diversid~de e o~ transformam, nos laboratórios. para logo
que acordou no maior encontro mundial já realizado ern-1992.
em segmda nos rmpor CQmo patentes coisas d~ssa natureza.
Muito obrigado.
-- --por issó,·é absolutamente necessário que, ur:gerltemente,
OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O Parecerconclui . o J3rasil __tenha uma legislação, corno_ manda o art. 15 desse
favoravelmente a matéria.
trà"taao, e, com isso, discipline essa-In3.iéiia- e possa defender
A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discusmelhor os ~eus interesses e !1 sua riqLrezrcgigantesca nessa
são poderão ser oferecidas emendas à proposição.
área.
Em discussão o projeto, em turno- únfCO:Era isso O que tinha a dizer. sf~ -_Presicte-~~e.

e

e

ae

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Sr. Preslâente, peço· a
palavra para discutir.
____ _
Concedo a palavra, para discutir, ao nobi~ ~e:D.~qC2r pirceu Carneiro.
·· ·· · ·- O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB·SC Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
gostaria de fazer urna breve intervenção desse projeto, desse
tratado, desse decreto legislativo.
-Desejo saudar este momento importante do Parlamento
brasileiro-que, em boa hora, ratifica- esse trat?dÕ, fazendo
parte desse acordo internacional qu-e ú:.v-e -quase qUe um significado _de redefinição das áreas de influência, como costumava
acontecer após um grande conflito internacionaL
O conflito não foi devastador, como em outras épocas,
mas teve_ um sigriíficado revolucionáriO, de transformação,
que foi simbolizado pela queda do Muro de Berlim.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Continua em
discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
_
Em_votação.
_ __ __
. ,_ O.s. Srs ..Se_l)aqqre~.,que o aprovam queiram pernianecer
sentados.. (Pausa.)
AproVãdo.
·
À-Comissão Dí_ieTOra pãra--a red3Çã0 final.
Sobre a mesa, redaç_ã_o Jinal ofer~_cida_ pela Comissão Diretora, que será lida pelo Sr. 1·' Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N• 36, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
kedaÇão final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 3, de 1994 (n~ 272, de 1993, na Câmara dos Deputados).
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A CornisS.ãO Dirdora -apreserlta-a r-edação final dO P-roje.to
de Decreto Legislativo n• 3, de 1994 (n' 272/93, ria Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio- de Janeiro, no período de 5 a 14
de junho de 1992.
·
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de janeiro de 1994.
Humberto Lucena, Presidente- Júnia Marise Relator Cfui:gas
Rodrigues, - Nelson Wedekin.
ANEXO AO PARECER No 36, DE 1994
Faço saber que o Córigiesso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do, Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regim-ento Interp.o, promulgo Oseguinte

DECRETO LEGISLATIVO
No , DE 1994
Aprova o texto da Convenção sobre Diversidade
Biológica, assinada durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no periodo de 5
a 14 de junho de 1992.
Art. 1'? É aprovado o texto de Cc!ivenção sobre Diversidade BiológiCa, ·assiilada durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada
na cidade do Rio de Janeiro, no perfódo de S a 14 de junho
de 1992 ..
Parágrafo úrijco. Estão sUjeitos à aprov·ação-do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da
referida Convenção, bem como quaisquer ajusteS complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal~
acarretem encargos ou- compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A redação final é considerada definitivamente aprOVada,
independentemente de votação, nos termos. do art. 7',. da
Resolução n• 110, de 1993.
A matéria va:i à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 4:
Discussão, ·e-m: turrio -úniCo, do Projeto de Resolução nO? 21, de 1994, de iniciativa da Comissão de Assuntos Económicos, que dispõe sobre operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de suas autarquias, inclusive com cesw
são de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
A Presidência recebeu do Senador Ronan Tito, na qualiw
dade de Relator do Projeto de Resolução n• 21, de 1994,
de iniciativa da CõiniSsão de Assuntos Económicos, Ofício
n'? 39/94, solicitando retific3.ção, nos termos dos arts. 5'? e
6~ daquela resolução, por erro material de transcrição, e que
será lido pelo Sr. l'? Secretário.
É lido o seguinte:
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PROJETO . DE RESOLUÇÃO N• 21,
DE 1994
.

DlsPOe sobre as operaÇões de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos. Municípios
e de suas autarquias~ inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de autorização, e dá outras providênCias.
O Senado Federal .resolve:
CAPITULO l
Das operações de crédito interno e externo
Art. 1" As operações de crédito interno e externo _realizados pelos Estados. Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias são subordinadas às_oormas fixadas nesta Resolução.
§ 1'·' Para os efeitos desta Resolução, compreende-se
como operação de crédito _toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, inclusive arrendamento mercantil, e a _concessão de qualquer garantia, que
representem compromissos assumidos com credores situados
no País ou no exterior.
§ 2\' -Considera-se financiamento ou empréstimo. a
emissão ou aceite de títulos da dívida pública e a celebração
de contratos que fixem valores mutuados _ou fi_nanciados, ou
prazos ou valores de desembolso ou amortizaçã_o, bem como
seus aditamentos que elevem tais valores ou modifiquem tais
prazos.
§ J' A assunção de dívidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios equipara-se às operações de crédito definidas
neste artigo, para efeito.de apuração dos limites tratados _nest~
Resolução.
Art. 2\'' A celebração de operação de_ crédito_ int_erno
ou externo, inclusive a concesS·ão de qualquer garantia, pelos
Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias, so- mente será efetuada:
I - se a entidade tomadora e a entidade garantidora estiverem adirnplentes junto ao Programa de Integração Social
Programa de Fonnação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/Pasep. ao Fundo de Investimento Social/Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade - Finsocial/cO~
fins, ao Instituto Nacional do Seguro Sociãl-INSS, ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, -às instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional e aos financiadores externos em operações garantidas pela União;
II- com autorização eSpecífica do órgão legislativo do
Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o
caso;
III -após parecer técnico do Banco Central do Brasil,
relativamente ao cumprimento~ do disposto nos arts. Y e 4t>
desta Resolução, no prazo de até dez dias úteis, coritados
da data de.entrac;:la da solicitação;
IV -após a autorização-prévia do Senado Federal, nos
casos de operaçõ~~ de crédito externo. de elevação temporária
de limites, prevista no art. 10, e de emissão de títulos da
divida pública, prevista no art. 15 desta Resolução.
CAPÍTULO Il
Dos limites das operações de crédito
Art. 3'' As operações de crédito realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios-e por suas àiitarqu_ias, em um exercício, não poderão exceder o montante
das despesas de cãpital fixadas na lei orçainentáiia anual correspondente, ressalvadas as autorizados mediante créditos su-
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plementares ou especiais com finalidade precis~. aProvadas

pelo Poder Legislativo por maioria ahsoluta, observado o disposto nesta Resolução.
§ 1" Para efeito do disposto-neste artigo. entende-se
por operação de crédito realizada em um exercício·o montante
de liberação cont~afualJ!tente previsto para o mesmo exercício.
§ 2\ Os montantes com liberação prevista para exercícios futuros- sercló irlcoq)ofactos às- despesas de capital dos
respectivos exercícios para efeito de verific3Çâo do limite fixado neste artigo.
§ 3\' As liberações previstas para cada um dos exercícios
futuros ficam limitadas a vinte por cento do montanre das
- -despesas de capital do exercício em curso. _
Art. 4" As operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal, dos Munidpios e de suas autarquias, inclusive a concessão de quaisquer garantias, obs!!'rvarão os seguintes limites:

I - o montante global das operações re~lizadas em um
exercício financeiro não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com am-oftü:ações. juros e defnãls encargos da dívida
vencida e vencível no ano, efetivamente pagos e a pagar,
considerados os critériOs de rolagem _vigentes para a dívida
mobiliária e para o endividamento externo, atualizados monetariamente, ou vinte e sete por cento da Receita Líquida Real,
o que for maior;
II-o dispêndio anual máximo com as antóttizações, juros e demais encargos de todas as operações de crédito, já
contratadas e a contratar. inclusive o originário do parcelamento de débitos relativos às contribuições sociais .de_ que
tratam os arts._195 e 239 da Constituição F-ederal, e de;>. fundo
de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS. acresCido, ainda,
do valor devido, vencido e não pago, não poderá exceder
a Margem de Poupança Real, ou quinze por cento da Receita
Uquida Real, o que for menor.
§ 1\' Entende-se por Receita Líquida Real, para os efeitos desta Resolução, a receitá realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior âquele em que s_e estiver
apurando, excluídas as receitas proverrieiltêS-ae ·operações
de crédito, de alienação de bens de transferências _ou dOações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital
e-~- no caso dos Estados, as transferências _ags ~unicípios, por
participações constitucionais e legais.
§ ~ Entende-se por Margem de Poupança Real, para
os efeitos desta Resolução, o valor da Receita Líquida Real.
deduzida a Despesa Corrente Líquida, atualizada monetariamente.
§ 39 Entende-se por Despesa Corrente Líquida, para
efeitos_ desta Resolução. o valor das despesas realizadas nos
doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele
em que se estiver apUrando, excluídas as referentes ao pagamento do serviçoc::las dívidas ocorridas nos referidos doze
meses e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios, por participações constitucionais e legais.
§ 41' Os valores mensais utilizados para o cálculo da
Receita Líquida Real e da Despesa Corrente Líquida serão
extraídos dos balancetes mensais dos Estados, do Distrito
Federal, dos Município"s e de suas autarquias, e corrigidos,
mês a mês, pelo Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM,
da Fundação Getúlio Vargas- FGV, adotando-se como base
o dia primeiro de cada mês.
Art. sv Não serão computadas, nos limites definiçlos
no artigo anterior, as garantias prestadas nos ·contratos de
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refinanciamento celebrados com o Banco do Brasil S/A, ao
amparo da Lei n" 7.976, de 27 de dezembro de 1989.
Art. 6" Para efeito de.cálculo do dispêndio de que trata
o inciso II do art. 4'', serão computados os valores efetivamente
pagos e a pagar em cada exercício, considerados os critérios
de rolagem vigentes para dívida mohiliária e para o endividamento externo.
§ l'' Excluem-se do disposto no caput deste artigo. os
dispêndios com as operações garantidas pelos Estados, pel?
Distrito Federal e pelos Municípios. contratadas atC 15 de
dezembro de 1989, exceto quando o tomador das referidas
operações de créQito atrasar, por mais de trinta dias. o pagamento do serviço da dívida, caso em que será o respectivo
valor. com os acréscimos correspondentes, computado para
efeito da apuração do limite definido no inciso II do arL
4"

§ 2'! Os díSp~ndios referênte-s às operações mencionadas no parágrafo anterior não serão computados para efeito
do limite estabelecido no inciso I do art. 4·'
Art. 7\' A conces~ão de,_garantia pelos Estados. pelo
Distrito Federã(~ pelos Mu~icípios a õperações de crédito
interno e externo exigirá:
·
I - o oferecimento de contragarantias suficientes para
o pagamento de qualquer desembolso que o Estado. o DiStrito
Federal ou os Municípios possam vir a fazer -se _c~amados
a honrar a garan~ia;

II- a adimplência do tomador para com o garanfidor
e as entidades por ele controladas.
_
Parágrafo único. Considcrairi~se irladim(>len.tes os__ tomadores com dívidas vencidas por prazo igual ou superior
a trinta dias e não re·pactuadas.
Art. 8\' Os Estados, o Distrito Federal e os Mu_nicípios
poderão pleitear fiO Senado Federal que as garantias a serem
prestadas não sejam computadas para efeito dos limites fixados no art. 4\' desta Resolução, desde que comprovem que: ·
I - a operação de crédito seja destinada ao financiamento de projetos de investimento ou à rolagem da dívida;
II - a entidade garantida possua capacidade de honrar
os compromissos assumidos. Art. 9'~ Os pleitos a que se refere o artigo anteri_or serão
encaminhados ao Senado Federal, por intermédio do Banco
·
Central do Brasil, devidamente instruídos com:
I -documentação hábil à comprovação do disposto nos
arts. 7" e 8'';
II- autorização específica do órgão legislativo do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso.
para a concessãÓ da garantia não computada nos limites desta
Resolução;
,
III- comprovação da inclusão do projeto nas Leis do
Plano Plurianu-al e de Diretii.Zes Orçamentárias, bem como
no orçamento de investimentos das empresas sob o seu controle;
IV- parecer do conclusivo do Banco Central do Brasil.
Art. 10. Em caso excepciOnal, devidamente justificado, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
pleitear ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central
do Brasil, a eleVação temporária- dos limites fixados no art.
4" desta Resolução.
_ § 1<? A elevação de que trata este artigo miO poderá
ser superior a vinte e cinco por cento dos valores inicialm-ente
atribuídos.

·-',
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§ 29 ~ Ressalvam~se dos limites a -quC se refere o pará~
IV- análise financeira da operação acompanhada dos
grafo anterior os pleitos relativos a empréstimos e financia~
cronogramas de dispêndios com as dívidas interna e externa
mentes junto a organisínos multilaterais e a instituições estran~
e com a operação a ser realizada, bem como da demonstração
geiras oficiais de crédito e fomento, com contrapartidas realida capacidade _de pagamento do t0mador;
zadas com recursos próprios do pleiteante.
Art. 11. Os limites fixados no arL 4\' desta Resolução
___ v ..;_reiaç_ão de dt:bitos vencidOs não. pagos;
VI -comprovação de que o projetO está incluído nas
não se aplicam às operações de crédíto por antecipação da
receita orçamentária autorizada por lei.
Leis do Plano Plurianual, das Dir.etrtzes Orçamentárias e do
§ 1" O saldo_ devedor das operações a que se refere
Orçamento Anual;
este artigo não poderá exceder a quinze por cento da Receita
VII -demonstrativo da execução orçamentária do últiLíquida Estimada para o exercício financeiro que estiver em
mo exercício. ou. caso não O.isponível, do imediatamente antecurso, inclusive_computada a Receita Líquida Estimada para
rior, para comprovação de:
_ -_- "
-~
_ _ _:
a abertura de créditos suplementares aprovados até a data
a) cumprimento do__disposto no art. 212 da Constituição
de realização da operação.
Federal e no art. 38, parágrafo úflíco, do Ato das Disposições
§ 2" O dispêndio mensal máximo, compreendendo as
ConstitUciOn-3iS~Ti'ariSHOfías:
amortizações, juros e demais encargos rCferentes às operações
b) pleno eXei'CíCiO--da competência tfibutária conferiria
de que trata este artigo, não poderá ultrapassar sete por cento
pela CoristiúiiçãO Federal;
da Receita Líquida Estimada para ·o exercício financeiro que
Vfll -parecer conclusivo dó Banco Ceritral ?o Brasil
estiver em curso, inclusive computada a Receita Líquida Estiquanto ao impacto monetário e cambial. ao endividamento
mada para abertura de créditos suplementares aprovados até
interno e externo, à natureza _finançei~;a,_ e à çl~mçmstração
da observância dos limites esta'belecidos nesta Resol~çã,o.
a data da realização da operação.
§ 39 As operações de crédito de que trata este artigo
§ 1'' O Banco Cent(al do BrasiLenGamin]lar& Q pleito,
deverão ser precedidas de manifeStação do Banco Central
ao Senado Federal, no prazo máximo de dez dias úteis, contado Brasil quanto ao seu enquadramento nos limites estabeledos do recebimento_da documentaçãocons_Ht_nte dos i~cisos
cidos no art. 3" desta Resolução e nos §§ 1.,. e 2"' deste artigo.
I a VII deste artigo
§ 4\' Entende-se por Receita Líquida Estimada, para
-· . . . § 2'·' A faiJi\ de qualquer dos documentos exigid~s neste
os efeftos desta Resolução, a receita total prevista para o
artigo impedirá a análise da operação pelo Banco Central
exercício, deduzidas as estimativaS das operações de crédito, - - do Brasil.
as alienações de bens, e, no caso dos Estad_os, as trans[erências
Art. 14. Em se tratando de operações de crédito interconstitucionais e legais por eles efetuadas aos Municípios.
no ou externo que envolvam aval ou garantia da União, a
Art. 12. As operações de crédito por antecipação da
autorização ficará condicionada ao recebimento. pelo Senado
receita orçamentária autorizãda por lei deverão ser, obrigatoFederal, de mensagem do Presidente da República, encamiriamente, liquidadas em até trinta dias após o encerramento
nhando exposição de _motivos do Ministro da Fazenda, bem
do exercício em que forem contratadas, excetuadas aquelas
como os pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
contratadas no último ano de mandato do Chefe do Poder
e da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com
Executivo, qui odcverão ser liquidadas até trinta dias antes
os -procedimentos e_stabclecidos por legislação específica que
do encerramento do exercício.
-tia ta da matéria:
- --. -··.
.. .
Parágrafo único. No último ano de exercício do mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito
Art. 15. Os pedidos de autorização para o lançamento,
Federal ou do Município é vedada a contratação das operações
oferta pública ou colocação no mercado de títulos da dívida
de crédito-de que trata este artigo, a partir do primeiro dia
pública -dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípim.
do período de seis meses que anteceder a data das respectivas
deverão ser encaminhados ao Senado Federal, por intermédio
eleições, até o final do mandato.
do Banco Central do Brasil, devidamente instruídos com a
documentação prevista nos inciso-s-I a VIII do art._ 13 desta
CAPÍTULO III
Resolução, devendo o parecer de que trata o-inciso VIII con·
Da Autorização do Senado Federal
ter, também, infofmilçõeS sobre:
Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
-e suas autarquias encaminharão ao Senado Federal, por interI - a quantidade de títulos da espécie já emitidos- e os
médio do Banco Central do Brasil, os pedidos de autorização
desempenho dos mesmos junto ao mercado secundário;
para a realização das operações de crédito interno, que exijam
II -o perfil do endivimento da entidade emissora após
elevação temporária de limites, e externo, de natureza finana efetivação da emissão de títulos_ pretendida;
ceira, de seu interesse, inclusive de concessão de garantias,
III - a observância dos limites fixados nesta Resolução
instruídos com:
e o impacto_ da operação de crédito no mercado mobiliário.
I - pedidÔ do respectivo Chefe do Poder Executivo;
§ 1"' Os títulos de que trata este artigo deverão guardar
II- autorização do órgão legislativo do Estado. do Disequivalência com OS"títUlos federais, e__seus prazos_ de resgate
trato Federal ou do Município, conforme o caso, para a realinão poderão ser inferiores a seis meses,- contados da data
zação da operação;
de sua emissão. ·
III- atestado de adimplência junto ao Programa de Inte·
§ 2°. Incluem-se_ nas disposições 9este artigo os títulos
gração Social/ Programa de Formação--do Patrimônio do Servia serem emitidos para atender à liqüídação dos precatórios
dor Público·- PIS/P ASEP, ao Fundo de Investimento Social
judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. 33 e seu
I Contribuição- Social para o Financiamento da Seguridade
parágrafo único âo Ato das Disposições Con~tiú~cíonais Tran- FINSOCIAUCOFINS, ao Instituto Nacional do Seguro
sitórias.
Social - INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
§ 3\' __ Os -títulos de que trata o parágrafo anterior não
-FGTS;
se incluem nos limites previstos no art. 4·,. desta Resolução.

e
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§ 4~' A utilização de recurso~:- obtidos por meio da colocação dos títulos de que trata o § 2" deste artigo em_ outra
finalidade que não a de Iiqüídaçâo de Precatórios judiciais
pendentes de pagamento, implicará na obrigatoriedade de
a entidade emissora promover o im"ediato resgate de tais títulos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.§ 5\' As emissões de títulos por parte dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municíplos, destinadas ao giro de títulos
da espécie em circulação, terão sua aU.tóriúiÇão pelo Senado
Federal sujeira à demonstração de um esquema de amortização.
§ 6'·' Para efeito do disposto no art. 5\' da Emenda Constitucional n'' 3. de 1993, entende-se por principal devidamente
atua!izado o valor de emissão, devidamente corrigido pelo
fator de atualização próprio da espécie de título, devendo
o senado Federal definir o -percentUãr áe -refinanciamento
adequado às condições próprias de cada solicitante.
Art. 16. As resoluçoes do Senado Federal autorizati~
vas. para efeito desta Resolução, incluirão, ao m~nos, _as se~
guintes infonnações:
I - valor da operação e moeda em que será realizada,
bem como o critério de atualização monetária;
11-objetivo·da operação e 6i"gão executor;
III- condições financeiras básicas da operação, inclusiVe
cronograma de liberação- de recursos; ·
_
IV- prazo· para ·o exercício da autorização, que será
de, no mínimo, cento e oitenta dias e. no máxirrio, de quinhentos e quarenta dias para as opetações de dívidas fundadas
externas, e de, no mínimo, noventa dias e, no máximo, de
duzentos e setenta dias para as demais operações de crédito.
§ 1" Nas operações de crédito autorizadas em con.for~
midade com o art. 10 desta Resolução, a condição de excepcionalidade será expressamente mencionada no ato autorizativo.
§ 2'.' Nas operações de crédit_o externo com garantia da
União, a concessão de garantia será expressamente meneio~
nada no ato·autorizativo.
Art. 17. Caso o Banco Central do Brasil constate que
a documentação recebida não é suficiente para a sua análise,
solicitará a complementação dos documentos e informações,
fluindO, a partir do atendimento das exigên_cias.~ novos prazos
para seus pareceres e manifestações previstos neSta Resolução.
CA-PÍTULO IV

Da Responsabilidade do Banco Central do Brasil
Art. 18. As_operaçQes de crédito interno, dentro dos
limites_estabelecidos no art. 4'·', serão autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, em processo instruído com a documentação
constante do art. 13.

Parágrafo único. _ O. Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal os pleitos de realização_ de operações
de crédito interno que não se enquadrarem nos limites estabelecidos no art. 4", devidamente instruídos com a documentação
constante do art. 13, cumprido o disposto no art. 10 desta
Resolução.
Art. 19. Os Estados, o DistritO FeâerçU_, os Municípios
e suas autarquias solicitarãO o pronunciamento do Banco Central do Brasil quanto ao enquadramento das_ operaç_ões de
crédito por antecipação da receita orçamentária nos limites
estabelcidos no art. 3~ e nos.§§ 1'-' e 2~ do _art. li_ desta Resolução._
-_- _-~ ._ - - ~ Parágrafo único. O Banco Central do Brasil pronunciar-se-á quanto_àsolicitação de que trata o caput, no prazo
de cinco dias úteis ·da data de seu recebimento.
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Art. 20. Os_ contratos relativos às operações de crédito
_de .que trata esta Resolução deverão ser remetidos ao Banco
Central do Brasil, no praio máximo de trinta d!as após sua
efetivação, para efeito de registro e controle.
Art. 21. Compete ao Banco O::nt!"al_qo Brasil exerc,er,
no âmbito dos mercados financeirOs e_de capitaiS,_ a fiscalização
da observância das disposiç·õ~s desta Resolução.
Art. 22. Os Estados, o Distrito Federal os Municípios
e suas autarquias. que_: tenham __dívidas relativas a operações
de crédito ou parcelamento de débítos relativos às contribUições sociaiS de-que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição
Federal e ao Fundo de Garanti_a do '[empo de Serviço FGTS. deVerão reine-ter. mensalmente. ao Banc0 Central do
Brasil:
I -informações sobre o mOntante das dívidas flutuante
e consolidada, interna e extefua;
I I - cronogramas de pagamt;nto de amortizações, juros
e demais encargos das referidas dividas, inclusive aquelas vencidas e não pagas;
IIl - balancetes mensais e sínte.se da execução orçamentária.
Art. 23. O Banco Central do Brasil infomarâ, mensal~
mente, ao Senado Federal:
I - a posição de endividamento dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e de suas autarquias;
II --as operações de crédito por antecipação da receita
orçamentária analisadas no período, fornecendo dados sobre:
a) entidade mutuária;
b) entidade mutuante;
c) prazo da operação;
d) condições de contratação, tais como: valor, correção
monetária, taxas de juros e demais encargos;
e) garantias oferecidas pela entidade mutuária~
-- --- f) outras informações julgadas úteis.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 24. É permitida a vinculação de recei_tas_próprias
geradas pelos impostos a que se referem os arts. ~55 e 156,
e dos recursos de que tratam os arts. 157. 158 e 159, I "'aH
e "b"', e II, da ConstituiçãO Federal, para a pr~staç~o e garantia ou contragarantia à União e para pagamento· de débitos
para com esta.
Art. 25. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal,
aos Municípios e as suas autarquias assumir Coinprõmissos
diretamente com fornecedores, prestadores de serviços ou
empreiteiras de ·obras, mediante emissão oU aval de premis~
sórias, aceite de duplicatas ou outras open1ções similares.
Art. 26. O I'nontant~- e o serviço-·das dívidas a serem
refin-ancüidas, nos termos da Lei n'·' 8. 727 de 1 de novembro
de 1993, serão computados nos limites definidos nesta Resolução.
§ 1\' As autorizações dos órgãos. legislativos dos Estados, do Distrito FederaL e_ dos Municípios para a celebração
dos. contratos de refinanciamento de que trata o caput deste
artigo, desde que aprovadas por maioria absoluta, serão consideradas como ampliação das despesas de capital do exercício
para fins de enquadramento nos limites definidos no art. 3P
destaResoiução.,
~--'
_
,-- § 2~ No exercício financeiro ('m (lUC fi)Tl..'m celebrados
os centros de refinanciamento:. tkfiuus .H1 '-'··;;;"' •h.::.~~ <.~rti_i.>o,
não se aplicam os limites previstos no an. -:4". I c II. deSta
Resolucão.
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§ 3~> No prazo de trinta dias, após a celebração dos contratos a que se refere o caput deste artigo, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar cópias
dos mesmos ao Senado Federal.
Art. 27. Para efeito do disposto no art 2" da Lei n"
8.727, de 5 de novembro ele 1993, são fixados os limites de
nove por cento da receita líqUida real, definid_a no§ 1'·' do
art. 4•! desta Resolução, para o exercício de 1994, e de onze
por cento para os exercícios subseqüêntes
_ _
§ 1~ Os valores resultantes dã aplicação dos limites definídos no caput deste artigo serão utilizados no pagamento
de amortizações, juros- e -demais encargos da dívida externa
contratada até 30 de setembro de 1991 , do refínanciamertto
de dívidas junto ao FGTS, e das dívidas resultantes de renego~
ciações realizadas com base na Lei n"'7.976, de 27 de dezembro
de 1989~ rio a-rt. 58 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991,
na Lei n"' 8.620, de 5 de janeiro- de 1993 e na Lei n9 8.727,
de 5 de novembro de 1993, nesta ordem.
§ 2~ A diferença entre o sólnatóiio dos pagamentos
ocorridos na forma do parágrafo anterior e o valor equivalente
ao limite defiriido no caput deste artigo será utilizada no resga~
te da dívida mobiliária que não possa ser objeto de rolagem
segundo as normas legais vigentes. _
_
§ 3" Os percentuais definidos no caput e no § 1" deste
artigo serão aplicados sobre um duodécimo da Receita Líquida
Real.
§ 4" Para efeito de apuração do valor de cada uma das
prestações mensais de que trata o art. 2~' da Lei nn 8.727,
de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as amortizações,
juros e demais encargos das dívidas ali m~ncionadas: efetuados
no mês anterior ao pagamento da refenda prestaçao.
Art. 28. O disposto nesta Resolução não se_aplíca às
- _
_
atuais autarquias financeiras.
--Art. 29. A inobservância das disposições da presente
Resolução sujeitará os Estados, o Distrito Federal, os Muni·
cípios e suas autarquias às sanções pertinentes, previstas em
lei e nesta Resolução.
Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
_
Art. 31. Revogam~se as disposições erri contrário. espe~
cialmente a Resolução n"' 36, de 1992.

O SR. PRESfDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência
comunica ao Plenário que determinou a distribuição de novos
avulsos, em cópias, do projeto de resoluçãC?~
A matéria ficou perante a Mesa durante três dias úteis,
a fim de receber emendas.
Foi apresentada uma emenda à propoSição.
Nos termos do art. 5• da Resolução n• 110, de 1993,
de_signo o Sr. Senador Ronan J:ito para proferir parece~ Sobre
a matéria, em substituição à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para emitir parecer.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ProjetO de Resolução n'-'
21, de 1994, pretende, na verdade, substitUir o Projeto de
Resolução n"'26, que regulamenta o endividamento da União,
dos Estados e dos Municípios, não só o endividamento interno, como também prevê a questão do endividamento externo.
Logo após o acordo firmado entre o Govemo, o Executivo e os Governos dôs EstadOs para o giro da dívida interna,
há necessidade de que o Senado faça uma adaptação na Resolução n9 36, decorrente das conversações, dos acordos e~isten
.tes e das leis que foram promulgadas.
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Fui escolhido Relator pela Comissão de Assuntos Econó~
micose comecei um penoso entendimento. Ouvimos o Banco
Central, os agentes_ financeiros da União, qu~ são_ Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, o Tesouro Nacional e a grande maioria dos Estados da Federação. Devo
dizer que houve quase um acordo geral, e, ao final, com
uma exceção, che_gamos a _9% de amortizaç_ão dadívidél._ mobiliária dos Estados,_ que é rolada -mensalmerlte e, ein alguns
casos, até diariamente.
Acontece, Sr. Presidente, que o critério adotadO para
se chegar ao número de 9%, no primeiro ano, e 11%, a
partir do segundo ano. foi mais ou menos similar ao acordo
que celebramo~ com os nossos credores externos. O acordo
que celebramos com os credores externos dá uma média da
nossa amortização de dívida em torno de 22 anos. s:e conseguirmos que os Estados honrem essa Resolução n" 21. de
acordo com os cálculos que fizemos, a maioria deles poderá
pagar suas dívidas em vinte e dois anos e meio.
Disse_-: quero repetir- que um-Estado apenas pleiteou,
desde o início, que a amortização fosse de_7% a.a. e nã_o
9% a. a .. No entanto, os cálculos nos assustam neste momento.
Se mantivermoS o cá1culo de 7% de amortização, levaremos
cinqüenfa e _seis anos para amortizar à dívida da maioria dos
Estados. Por isso, chegamos ao índice de 9%.
O nobre Senador Nelson Wedekin apresentou uma emenda, atendendo ao Governador do Rio Grande do Sul, do
seu partido, fixando o número de 7% para amortização da
dívida, em substituição aQS__ 9%, acotdac:Jos _com a maioria
dos Estados, com o Tesouro Nacional e com o Banco Central.
---Corria Retator, sou tfela rejeição desta emenda, porque
este profeta q~ue hoje levou o número de Resolução n"' 21
é ffi.Jto de um acordo amplo. difícil, mas que, afinã.l de contas,
atende, sem dúvida, a mais de 90% dos Estados, o Tesouro
Nacional, o Banco Central e os agentes firiaO~eiros do Governo.
Por isso, o Relatório te_ntou reunir todas as idéi~s para
consubSianciaro ac_ordo existente entre a União e os Estaçios.
No fillai: tivemos um acOrdO consubstanciado, se não me enga·
no, _no art_._ 6", no s_entido d_e priorizar os recebimentos dos
ag~mes fi_mmceiros. Isso, porque, na verdade, interessa não
só à União como também aos Estados. Na medida em que
a Caixa EC'onómica, ó Banco do Brasil e BNDES receberem
os seus créditos poderão repassá-los para novos finartc:iamentos para infra~estrutufa dos Estados e Municípios.
Em suma. este o Relatório. A nossa Resolução é bastante
cittunStãfíciada e. por isso mesmo, muito longa; modificam~Se
pouCas coisas na questão da Resolução n9 36.
É o parecer.
OSR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- O Parecer é favorável ao projeto e contráriO à eménda.
Completada a instrução-da matéria, passa~se à discussão
do projeto e da emenda, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
__ Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas+
Os S_rs. Senadores que o aprqvarp queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda._
Os Srs. Senaâor-es que a-aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
_
À Co-missão Dii'etora para redação final.
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O SR. PRESIDENTE. (Nabor Júnior) . Sobre a mesa,
Parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
da m~téri:l, que será lida pelo Sr. _1" Se_cret4rio.
E lida a segu_inte

PARECER N• 37, OE !994
(Da Comissão Dirctora)
Redação final do Projeto de

Resoluç~o

na 21, de

1994.
A Comissão Dirctora apresenta a redação final do Projeto

de Resolução n" 21. de 1994, quC dispõe sobre as operações
de crédito int<!ó10 C eXterno dos Estados. do Distrito FederaL
dos MunicípioS--C
autarquias, -iflclusive con2úsão de
garantías, seus Iiiilltcs e condições de autorização, e dá outras
providências.
Sala das Reuniões da Comissão, 27 de janeiro de- 1994.
-Humberto Lucena- Presidente, Chagas RodriguesNelson
Wedekin júnia Marise, Relator.

ae--suas-

ANEXO AO PARECER N•' 37, DE 1994
Faço sahl!r que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente. nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N\ DE 1994
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e de suas autarquias, inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
CAPÍTULO I
Das operações de crédito interno e externo
Art. l'' As operações de crédito interno e ex_terno realizadas pelos Estados. Distrito Federal, Muni~ípios e respectivas
autarquias são subordinadas às normas fixadas nesta Resolução.
§ 1" Para os efeitos desta Resolução, compreende_-s~ _como
opcraçã_o de crédito toda e qualquer obrigação decorrente·
de financiamentos ou empréstimos, inclusive arrendaffiento
mercantil, e a ooncessão_de qualquer garant!a, que representem compromissos ass.umidos çom credores situados no
País ou no exterior.
§ 2"' Considera-se financiamento ou empréstimo, a emis
são ou aceite de títulos_da dívida pública e a Celebração_ de
contratos que fixem valores inutuados ou finãnciadoS, ou prazos ou valores _de desembolso ou amortização, bem como
seus aditamentos que elevem tais valores ou modifiquem tais
prazos.
- -§ 3" A assunção de dívidas pelos Estados, Qistrito Federal
e Municípios equipara~se às op_erações de c~édito d_efinidas
neste artigo, para efeito de apuração dos limites tratados nesta
Resolução.
- Art. 2" A celebração de operação de crédito interno ou
externo, inclusive a concessão de_qualq_uer garantia, pelos
Estados, Distrito Federal, Municípios e suas au,tarquias, somente s_erá efetuada:
I - se a entidade tomadora e a en_tidade garantidora
estiverem adimplentes junto ao Programa de lntegrãção Social/Programa de Formação _do Patrimôni.o do Servidor Público - - PIS/PASEP, ao Fundo de Investimento Social/Coo-

tribuição Soci§il para o Financiamento da Seguridade- FINSOCIAL/COFINS. ao Instituto Nacional de Seguro Social
- INSS, ao Fundo de Garantia do Tempo de -Serviço - FGTS, às instituições integrantes do Sistema Fi-nanceiro Nacional e aos financiadores externos em operações garantidas
pela União;
,,
II - - com autorização específica do órgão legislativo
do Estado, do Distrito Federal_ou do Município, conforme
o caso;
III -após parecer técnico do Banco Central do Brasil,
relativarnente ..ao currtprimerito do diSposto -nos arts. 3'~ e A"
desta Resolução-, no prazo de até dez dias úteis, contados
da data de entrada da solicitação;
_
IV- após a autorizaÇãO p:i'évia do Senado Federal, nos
casos de operações de crédito externo, de elevação temporária
de limites. prevista no art. 10, _e de emissão de títulos da
-dívida pública, prevista no art. 15 d~sta_ Resolução.
CAPiTULO II
Dos limites das operações de crédito
Art. 3" A~ operações de crédito realizadas pelos Estados.
pelo Distrito Federal, pelos Municípios e pOr sUas atitarquiãs,
_ em um_ exercíci9, não poderão exceder o montante das despe- sas de capital fixadas na lei orçamentária anual correspondente, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, observado o disposto
nesta Resolução~
§ Jv Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por
operação de crédito realizada em um ex:ercício_o_ montante
de liberação c-ontratualmente previsto· para o mesmo exercício.
§ 2s> Os montantes com liberação prevista para exercícios futuros serão incorporados ãs despesas de capital dos
respectivos exercícios para efeito de .verificação .do limite fixa, "-- ,
do neste artigo.
-- :
§ 39 As Iib~r:ações previstas para cã.da um dos exercícios
futuros ficam limitadas a vinte por cento do montante das
despesas de capital do exercício em curso. Art. 49 As operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal, dus Municípios e de suas autarquias, inclusive a concessão de_ _quaisquer garantias, observarão os seguint~s_limiteS:1- o monta_~t_e global das operações realizadas em um
e~ercício financeirp.não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios ·com amortizações, juros- e demais encargos da dívida
vencida e vencíve_l no ano, efetivamente pagos e a pagar,
considerados os ,critérios de rolagem vigentes para a dívida
mobiliária e para ç endividamento-externo, atualizados monetariamente, ou v_iJ;It~ e s,ete por cento-da Receita Líquida Real,
o que for maior;
II- o dispêndio anual máximo com as arriõrfitaÇOes, juros e demais encargos de, todas as operações de crédito,_ já
c_ontrata~c:~s_ ~- ~-,çpntJ;atar, inclusive o f?-9gipário dQ_parcelame_nto de.débitÇ>? relativos às .contribUições socia~ (;le_.que
tratam os arts. 19.5 e 239 da Constituição :Federal,~ do_fy.ndo
de Garantia_ do '[fimpo de Serviço- FGTS, actéscido, ainda,
do valor devido, vencido e não pago, não poderá exceder
a Margem de Poupança Real, ou quinze por cento da Receita
Líquida Real,_ o- qUe for menor.
§ 19 Entende-se por Receita Líquida Real, para os efei.tm. desta Resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamênte antefiOr àqueÍe em que se estiyer
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apurando, excluídas as receitas prove"nientes de operações
de crédito, de alienação de bens, de transferências ou doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital
e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios. por
participações constitucionais e legais.
§ 2• Entende-se por Mensagem de poupança Real, para
os efeitos desta Resolução, o valor da Receita Líquida Real.
deduzida a Despesa Corrente Líquida, atualizada monetariamente.
§ 39 Entende-se por Despesa Corrente Líquida, para
os efeitos desta Resolução. o valor das despesas realizadas
nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior
àquele em que se estiver apurando, excluídas as referentes
ao pagamento do serviço das dívidas ocorridas nos referidos
doze meses e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios, por antecipações conStitucionais e legais.
§ 49 Os valoreS mensais utilizados para o cálculo da
Receita Líquida Real e da Despesa COtfehte Líquida serão
extraídos dos balancetes mensais dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e de suas autarquias, e corrigidos,
mês a mês, pelo Índice Geral de Preços do Mercado -IGPM,
da Fundação Getúlio Vargas- FGV, adotando-se co_mo base
o dia primeii;o de cada mês.
Art. 5"- Não serão computadE;s, nos limites definidos
no artigo anterior, as garantias prestadas nos contratos de
refinanCiamento" celebrados com o Banco do_ Brasil S.A., ao
amparo da Lei n• 7.976, de 27 de dezembro de 1989.
Art. 6•' Para efeito de cálculo do dispêndio de que trata
o inciso II do art. 49 , serão computados os valores efeti vamente
pagos e a pagar em cada exercício, considerados os critérios
de rolagem vigentes para a dívida mobiliária e para o endivídamento externo.
§ 1<.> Excluem-se do dispostu no caput deste artigo, os
dispêndios com as operações garantidas pelos Estados. pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, contratadas até 15 de
dezembro de 1989, exceto quando o tomador das referidas
operações de crédito atrasar, por maiS de trinta dias, o pagamento do serviço da dívida, caso em que será o respectivo
valor, com os acrésciirios correspondentes, computado para
efeito da apuração do lirriite definido no art. 4<.>, II.
§ 2~' Os dispêndios referentes às operações mencionadas no parágrafo anterior não serâo computados para efeito
do limite estabelecido no art. 4~>, I.
_
Art. 7» A concessão de garantia pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos MunicípiOs--a-operaçõe-s -de crédito
interno e externo exigirá:
I - o oferecimento de contragaratltias" SufídeíiteS -para
o pagamento de qualquer desembolso que o Estado, o Distrito
Federal ou os Municípios possam vir a fazer se chamados
a honrar a garantia;
II - a adimplência do tomador para com o garantidor
e as entidades por ele controladas.
ParágrafO único. Considera-se inadimplentes os tomadores com dívidas vencidas por prazo igual ou superior a
trinta dias e não repactuadas.
Art. 89 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão pleitear ao Senado Federal que as garantias a Serem
prestadas não sejam computadas para efeito dos limites
fixados no art. 49 desta Resolução, desde que cqmprovem
que:
I - a operação de crédito seja destinada ao financiamen~o de projetas de investimentos ou à rolagem da dívida;
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If- a entidade garantida possua capacidade -de honraros compromissos assumidos.
Art. 9\' Os pleitos a- que se refere o artigo anterior serão
encaminhados ao Senado Federal, por intermédio do Banco
Central do Brasil, devidamente instruídos com:
I -documentação hábil à comprovação do disposto n_os
arts. 7" e 8";
II -autorização específica do órgão legislativo do Estado. do Distrito Federal ou do Município, cOilforme o caso,
para concessão da garantia não computada nos limites desta
Resolução:
_III -comprovação da inclusão do_ projeto nas Leis do
Plano Plurianual e_ de Diretrizeg, Orçamentárias, bem como
no orçamento __de investimentos das empresas sob o seu controle;
IV- parecer conclus_ivo do Banco Central do Brasil.
Art. 10. Em cas_o_ excepcional, devidamente justificado, os Estados. o Distrito Federa_l e os. MunicípiOs poderão
pleitear ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central
do Brasii. a elevação temporária dos limites fixados no art.
4" desta Resolução.
§l"A elevação de que trata este artigo não poderá ser
superior a vinte e cinéO- por cento dos valores inicialmente
atribuídos.
§2"Ressalvam-se dos limites a que se refere o parágrafo
anterior os pleitos relativos a empréstimoS e financiamentos
junto a organismos multilaterais e a instituições estrangeiras
ofiCiais de crédito e fomento, com contrapartidas realizadas
com recursos próprios do pleiteante.
- -Art. 11. Os limites fixados no_ art. 4'-' de~ta Resolução
não se aplicam às operações de crédito por antecípação da
receita orçamentária autorizada por lei.
§1"0 saldo devedor das operações a que se refere este
artigo não poderá exceder a quinze por cento da Receita
Líquida Estimada para o exercício financeiro que estiver em
curso, inclusive computada a Receita Líquida Estimada para
a abertura de créditos sUplementares aprovados até a data
de realização da operação~
§2\'0 dispêndio mensal máximo, compreendendo as
amortizações. juros e demais encargos referentes às operações
de que trata este artigo, não poderá ultrapassar sete por cento
da Receita Líquida Estimada para o exercício financeiro que
estiver em curso, inclusive computada a Receita Líquida Estimada para a abertura de créditos suplementares aprovados
até a data da realização da operação.
§3"'AS operações de crédito de que trata este artigo deverão ser precedidas de manifestação do Banco Central do Brasil
quanto ao· seu enquadramento nos limites estabelecidos no
art. 3<.> desta Resolução e nos§§ 1\' e 2\' deste artigo.
§ 4'·' Entende-se por· Receita Líquida Estimada. para
os efeito~ desta Resolução, a receita total prevista para o
exerdcio, deduzidas as estimatiVas das operações de crédito,
as alienações de bens, e, no caso dos Estados, as transferências
constitucioriais·e legais por eles efetuadas aos Municípios.
Art. 12. As operações de crédito por antecipação da
receíta orçamentária autodlada_ por lei deverão ser. -obrigatoriamenk, liquidadas em até trinta dias após o encerramento
do exercício em que forem coritratadas; excétuadas aquelas
contratadas no último ano de mandato do Chefe do Poder
Executivo, que deverão ser liquidadas até trinta dias antes
do encerramento do exercfcio.
Parágrafo único. No último ano de exercício do mandato do Chefe do _Poder Executivo do Estado, do Distrito
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Federal ou do Município é vedada a contrataçã9 d_as operações
de crédito de que trata este arfígú~-a-piirtir do primeiro dia
do período de seis meses que anteceder a_data das respectivas
eleições, até o fifla( do mandato.
CAPÍTULO III
Da Autorização do Sepa_do Federal
Art. 13. Os Estados, o_ pistrÜO Fed~ral, os Municípios
e suas autarquias cncami,nharão ao Senado Federal. por intermédio do Banco Central do Brasil, os pedidos de autorização
para a realização das operações_de crédito interno. que exijam
elevação temporária de limites. e externo. de natureza financeira, de seu interesse, íriclusivc de conc.cssão de garantias,
instrufdos com:
I_ pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo;
n -autorização do órgão legislativo do Estado, do Distríto Federal ou do Município, conforme 0 caso, para a realiza__ __
ção da operação;
III- atestado de adimplência junto ao Programa de ln tegração Social!Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público_ PIS/PASEP, ao Fundo de Investimento Social!
Contribuição Social
0 Financiamento 'da-Seguridade__
FINSOCIAUCOFINS,ao Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS e ao Fundo de_ Garantia do Tempo de Serviço FGTS;
_ _
_
IV -análise financeira da operação acompanhada dos
cronogramaS de dispêndios com as dívidas irlten:~a e e;<terna
e com a operação a !:ler realizada, bem-como da demonstração
da capacidade de pagamento do tomador;
v_ relação de débitos vencidos e não pagos;
VI_ comprovação-de que 0 projeto está ir:-cluído nas
Leis do Plano PlurhtiúJal, das Díreti"ízes Orçamentárias e do
Orçamento Anual;
VII_ demonstrativo da c:x__~_cução_ orçamentária do último exercício. ou, casO-mlOaisponívcl, do imcdiat~mente anterior, para comprovação de:
-
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Art. 15. Os pedidos de autorização para o lançamento.
oferta pública ou colocação no mercado de_ títulos da dívida
pública dos EstadoS. do DistritO Federal e dos Municípios
deverão ser encaminhados ao Scnaao Federal. por intennédio
do Banco Central do Brasil, devidamente instruídos com a
documentação prevista nos incisos r a VIII do art. 13 desta
Resolução, devendo o parecer de que trata o inciso VIII conter, também, informações sobre:
I - a quantidade de títulos da espécie já emitidos e o
desempenho dos mesmos junto ao mercado secundário;
II- o perfil do endividamento da entidade emissora após
a efetivação da emissão de títulos pretendida;
III- a observância dos limites fixados nesta Resolução
e o impacto da operação de crédito no mercado mobiliário.
§ 1" Os títulos de que trata este artigo deverão guardar
eqUivalência com os títulos federais. e seus prazos de resgate
não _poderão ser inferiores a seis meses, contados da data
de ~sua emissão._
§2',.1ncluem-se nas disposições deste a-rtigo Os -tít':llos a
serem emitiÇ!os para atender à liquidação- dos_ precatórios
judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. 33 e seu
,-parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§3"0s títUlOs de que trata o parágrafo anterior não se
íncluem nos limites previstos no art. 4'' desta ResoluçãO.
§ 4•! A l!tilizaçào de recursos obtidos pOr nleiO da colocaçãO--dos títulos de que trata o § 2" deste artigo e-ni outra·
finalidade que não a de liquidação de precatórios judiciais
pendentes de pagamento, implicará na obrigatoriedade de
a entidade emissora promover o imediato resgate de tais_ títulos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
§ 5\' As emissões de títulos por parte dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios, destinados ao giro de títulos
da espécie eiTI__c_irculação, terão sua autorização pelo Senado
Federal sujei~~ à demonstração de um esquema de amortização.
§ 6" Pará efeito do disposto no art. 5" da Emenda Consa) cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição
Federal e no art. 38, parágrafo único. do Atu.da,s Disposições
titucional n~ 3~-de 1993. entende-se por principal devidamente
Constitucionais Transitória&~- ·
· ·
atu<i.lizado o v_alor de emissão, devidamente corrigido pelo
b) pleno exercício da competência tributária conferida
fator de atualização próprio da espécie de título. devendo
pela Constituição Feodcral;
o Senado Fe9~ral definir o percentual de refinanciamento
adequado às co_ndições próprias de cada solicitante.
VIII- parecer conclusivo do BancO Central do Brasil
Art. 16. As resoluções do Senado Federal autorizatiquanto ao impacto monetário c cambial, ao endiv~d.amento
vas, para efeito desta Resoluçlãó, incluirão. ao r:nenoS. as
interno e externo, à natureza financeira. e .à.demonstração - seguintes infor~ações:
-da observância dos limites estabcleddos- nesta Resolução.
I -valor da operação e moeda em que será realízada,
bem coino o critério de atualização monetária;
§ ·1o O Banco Central do Brasil encaminhará o pleito,
II -objetíVO da operação e órgão executor~
ao Senado Federal, no prazo máximo de dez dias úteis, contaIII- condições financeíras básicas da operação, inclusive
dos do recebimento da documentação constante- dos incisos
cronograma de liberação de recursos;
I a VII deste artigo.
IV- prazo para o exercício da autorização, que será
de, no mínimo.-cento e oitenta dias e, no máximo, de quinhen§ 2~ ' A falta de qualquer dos documentos exigidos neste
tos e quarenta dias para as operações de dívidas fundadas
artigo-·inlpedirá a análise da operação pelo Banco Centrai
externas, e. de, no mínimo. noventa dias, e, no máximo,
do Brasil.
--de duzentos e setenta dias para as demais operaçõe-s de crédito.
Art. 14. Em se tratando de operações de crédito interno ou externo que envolva aval ou garantia da União, a autori§ 1" Nas operações de crédito autorizadas em conforzação- ficará condicionada ao recebimento. pelo Senado Fedemidade com o art. 10 desta Resolução, a condição de excepcioral, de mensagem do Presidente da Repúhlica, encaminhando
nalidade será expressamente mencionada no ato autorizativo.
exposição de motivos do Ministro da Fazenda, bem como
§ 2.,' Nas operações de crédito externo com garantia da
os pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
União, a concC"Ssão de garantia será expressamente mencioda "Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com
nada no ato autorizativo.
os procedimentos estabelecidos por legislação especjfica que
Art. 17. Caso o Banco Central do Brasil constate que
trata da matéria.
-a documentaçãO recebida não é suficiente para a sua análise~
-=

Para
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solicifarâ a complementação dos documentos e_ informações,
fluirido, a partir do atendimento das exigências, novos prazos
para seus pareceres e manifestações previstos nesta Resoluçã.P.

CAPÍTULO IV
Da Responsabilidade do Banco Central do Brasil
Art. 18. As operações de crédito interno, dentro dos
limites cstabdccidos no art. 4". _serão autorizadas_ pelo Banco
Central do Brasil, em processo instruído com a documentação
constante do art. 13T
_
Parâgrafo único. O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal os pleitos de realizãção de operações
de crédito interno que não se enquadrarem nos limites estabelecidos no art. 4'', devidamente instruídos co_rn a documentação
constante do art. 13, cumprido o disposto no art. 10 desta
Resolução.
Art. 19. Os Estados. o Distrito Federal, os Municípios
e suas autarquias solicitarão o pronunciamento do Banc_o_C_e_ntral do Brasil quanto _ao_ enquadramento das operações de
crédito por antecipação da receita orçamentária nos limites
estahelecidos no art. 3." e no art. 11, §§1\' e 2\', desta Resolução.
Parágrafo único. O Banco Central_do Brasil pronunciar-se-a quanto à solicitação de que trata o caput no prazo
de cinco dias úteis da data de seu recebimento.
Art. 20. Os contratos relativos às operações de crédito
de que trata cs_ta Resolução deverão ser _remetidos ao Banco
Central do Brasil, no prazo máximo de _trinta dias após sua
cfetivação, para efeito de registro e controle.
Art._ 21. Compete ao Banco Central_ do Brasil exercer,
no âmbito dos mercados financeiros e_de capitais, a fiscalização
da observância das disposições desta Resolução.
Art. 22. Os__Estados, o Distrito Federal os Municípios
e suas autarquias que tenham dívida relativas a operações
de crédito ou parcelamento de débitos relativos às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 c 239 da Constituição
Federal e ao Fundo de_ Garantia do Tempo de Serviço FGTS, deverão remeter, mensalmente, ao Banco Central do
Brasil:
I - informações sobre o_montante das dívidas flutuante
e consolidada, interna e externa;
II - cronogramas de pagamento de amorti?:ações, juros
e demais encargos das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas e _não pagas;
III- balancete::> mensais e síntese da ex.ecução orçamentária.
Art. 23._ O_ Banco Central do Brasil informará, mensalmente, ao Senado Federal:
I - a posição de endividamento dos Estados, do DiStrito
Federal, dos M_unjçípios·e de suas autarquias;
II -as operações--de crédito por antecipação da receita
orçamentária analisadas no período, fornecendo dados sobre:
a) entidade mutuária;
b) entidade mutuante;
c) prazo da operação;
d) condições de contratação, tais cõmo: valor, correção
monetária, taxas de juros e demais encargos;
· e) garantias oferecidas pela entidade mutuária;
f) outras informações julgadas úteis.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais e Transitórjas
Art. 24. É permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que s_c referem os arts. 155 e 156,
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e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I "a"
e .. b", e II, da Constituiçã~ Federal, para a prestação de
garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.
__ . _ _
__ .
Art. 25. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e a suas aUtarquias assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores de serviço ou empreiteiras de obras, mediante emissão ou aval de promissórias,
aceite de duplicatas ou outras operações similares.
Art. 26. O montante e o serviço das dívidas a serem
refinãildadãs, nos terínos da Lei n'-' 8. 727, de 5 de novembro
de 1993, súão computados nos limites defírildos nesta Resolução.
§ 1•.• As ~m~rtizaÇões do~ órgãos legisÚttivoS.dos ÉStados,
do Distrito Federal e dos Municípios para a celebração dos
contratos de refinanciamentoS de que trata o caput des~e artigo, desde que aprovadas por maioria absoluta, serão consideradas _como ampliação das despesas de capital do exercício
para fins de enquadramento_ nos limites definidos no art. 3'1
desta Resolução.
§ 2\' No exercício financeirO em que forem ce_l~b_r~dos
os contratos de refinanciamerito definidos no caput deste artigo, não se aplicam os limites previstos nÓ art. 4~. I e- II,
desta Resolução.
§ 3\' No prazo de trinta dias, após a celebração dos contratos a que se refere o caput deste artigo. os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios deverão encaminhar cópias dos mesmos ao Senado Federal.

Art. 27. Para efeito do disposto no art. 2'' da Lei n·• 8. 727,
de 5 de novemQro d~ 1993, são fixados os limit_es de nove
por cento da Receita Líquida Real, definida no art. 4\', §
1", desta resolução, para o exercício de 1994, e de onze por.
cento para os exercícios subseqüentes.
-§ 19 Os valores resultantes da aplicação dos limites definidos no caput deste artigo serão utilizados no pagamento de
amortização, juros e demais encargos da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991, do refinanciani.ento de díVidas
junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço .....:... FGTS,
e das dívidas resultantes de renegociações realizadas Caril base

na Lei n' 7.976, de 27 de dezembro de 1989, no art. 58 da
Lein'' 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei n•8.620, de
5 de janeiro de 1993, e na Lei n\> 8.727, de 5 de ·noVembro
de 1993, nesta ordem.
§ 2~ A diferença entre- o Sorilatói"iõ" dos pagamentos ocorridos na forma do parágrafo anterior e o valor equivalente
ao limite_ definido no caput deste artigo será utilizada no resgate da dívida mobiliária que não possa ser objeto de rolagem
segundo as normas legais vigentes. § 3'l Os percentuais definidos no caput e no § 1~ deste
artigo serão aplicados sobre um_duodécirno da Receita Líquida

Rea1.

·

· ···

§ 4\' Para efei"to de apuraçãO do valor de__ çada uma das
prestaÇões :mensais de que trata o art. 2" da Lei n9 8.727,
de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as amortizações~
juros-e demais encargos das dívidas ali mencionadas, efetuadas
no mês anterior ao do pagamento da referida prestação.
Art. 28. O disposto nesta ResOlução ruio se aplica às
atuais_ autarquias financeiras.
·
~·
Art. 29. A inobservância das disposições da preSente Resolução sujeitará os Estados, o Distrito Federal. os My.nicípios
e suas autarquias às sanções pertinentes, previstas em lei e
_nesta __Resolução.
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Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
An. 31. Revogam-se as disposições em contrário. especialmente a Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em discussão
a redação final. (Pausa)
Não ha vendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação_ final é considerada definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos
termos do art. 7o:> da Resolução n'' U0/93.
A matéria vai ã promulgação.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)-- Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem
revisão do oradoi-.) Sr presidente, na reunião do comissão
de Assuntos Económicos, daúltima semana, fiz uma denúncia
acerca da interpretação--.:. na minha Opiiii -ão, bastante pessoal
do Banco Central- da rolagem da dívida interna dos Estados,
levando em conta a Einenda Constitucional n"' 3, que ainda
não foi regulamentada. Fiz também uma consulta à Comissão
de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania para saber se ela é auto-aplicável e até boje não obtive resposta. Entendeu a Assessoria
do Banco Central que teria que arualizar as dívidas mobiliárias
dos Estados~ emitidas em Letras do Tesouro dos Estados~
INPC, para a rolagem. Isso ocorreu com quatro" Estados:
Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Minas Gerais. Essa
rolagern, com essa atualização pelo INPC~ ao inVés de dar
uma amortização de 9% nas dívidas dos Estados, na verdade,
ocorreu um acréscimo violento nas dívidas. Todos que relatamos no plenário, fizemo-lo com a idéia da amortização de
9%. Após, então, a apresentação dessa emenda, peço que
seja feita a retificaçãó dessa rolagem para os ciitérios dã Resolução n<? 21, que diz, justamente, que é o Senado Federal
que deve determinar o indexador e a moeda que devem constar
do endividamento e das letras.
·
Assim sendo, Sr. Presidente, peço que seja publicada,
após a pUblicação da Resolução nç 21. a retificação da questão
da rolagem dos endividamentos dos Estados de Mato Grosso,
Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência
comunica a V. EX", nobre Senador Ronan Tito, que a Mesa
vai analisar a solicitação que acaba de formular.
Sendo evidente a falta de quorum para prosseguimento
dos trabalhos da presente sessão, a Mesa retira de pauta o
Projeto de Decreto Legislativo n9 1, de 1994, que, de acordo
com requerimento aprovado pelo Plenário, foi deslocado do
item 1 da pauta para o último lugar.
É o seguinte o item retirado da pauta:
Projeto de Decreto Legislativo n' I. de 1994 (n•• 390/94,
na Câmara dos Deputa_dos), que submete à condição suspensiVa a renúncia de parlamentar contra o qual pende procedimento fundado nos incisos I e II do art. 55 da Constituição
e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pronuncia
o seguinte discurso_.)- Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores
no último dia 3 de janeiro, o Estado-de Alagoas perdeu se~
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maior líder empresariaL Faleceu em Maceió. aos 93 anos,
o Comendador Térci-o Wa!lc:ier_ley, um homem que poderia
ostentar, com toda justiça, o título de ~ornem de visão. É
para reverenciar sua meiilória, para pres~ar-lhe uma homenagem,"qti.e ocupo, hoje; a tribuna desta Casa.
Tércio Wanderley era pernambucano de Bom Conselho.
onde nasceu em 1900, e só aos 11 anos veio morar, com
toda a sua famt1ia, no Município de Palmeira dos Índios,
em Alagoas. Cedo preferiu dar asas a seu aguçado tino de
comerciante que o transformaria, mais tarde, em um dos maiores einpresários deste século em todo o Estado~ Com o apoio
do pai, montou sua primeira firma comercial, aos 18 anos,
a Wanderley & Melo, com um capital de cinco contos de
réis.
. ~ Óedicou-se inteiramente à luta pela sobrevivência e pela
consolidação do empreendimento, sem se importar com o
desconforto dos meios de transporte mais facilmente disponíveis na época: trem e lombo de burro. Seu ramo de negócios
era estivas em geral. "Vendia de tudo. Do charque ao palito ...
Tudo em grosso. Viagens cansativas pelo interior de Alagoas,
e até de Pernambuco, marcaram a minha luta de comerciante.", dizia ele. ao rememorar o início -de sUa fOnga -trajetóriade empresário.
.
Crescendo.nos negócios e tendo por objetivo dedicar-se
à atividade industrial, Tércio Wanderley montou em Maceió
urna fábrica de sabão e uma de velas. Em 1936, passou a
dedicar-se ao ramo de tecidos, adquirindo o controle acionário
da Fábrica Têxtil, em Sergipe, que continuou a existir até
1952. O encerra.Ip~nto das atividadeS naquele Estado não significou, entretanto, que o empresário estava abandonando
o setor têxtiL Continuou nesse ramo de negócios até 1956,
controlando a Companhia Pilarense de Fiação e Tecidos,
sediada na cidade do Pilar, em Alagoas.
Lutas nãO o desanimavam. Confessava não gostar das
calmarias e nunca ter tido medo das tormentas. Com as
atividades cada vez mais diversificadas, Tércío Wanderley deu
a gran,de arrancada para tornar-se o dono do maior complexo
empresarial do Estado em 1941, quando assumiu o controle
acionário da S.A. Usina Coruripe, que produzia, naquela época, 33.454 sacos de açúcar de 60 quilos. Hoje, a unidade
é o maior complexo industrial do gênero no Nordeste. Essa
Usina, juntamente com a destilaria Camaçari, surgida tempos
depois, têm, hoje, uma capacidade instalada para produzir
mais de 5 milhões de sacos de açúcar de 50 quilos.
Na esteira do crescimento ela Usina Coruripe, várias empresas foram nascendo, numa demonstração inconteste de
que o caminho trilhado era seguro. A diversificação das ativi~
dades empresariais do Grupo Tércio Wandcrley veio como
conseqüência natural do sucesso dos empreendimentos. A
at?pliação das atividades da Coruripe motivou, em 1961, a
cnaç~o da CIPESA - Comércio e Indústria de Postes e Engenhana S/A, empresa de construção civil especializada na fabricação de postes para a eletrificação e de pré-moldados de
concreto, na construção de imóveis e em outras atividades
do ramo da construção civil.
O povoado de Camaçari ganhava dimensões sempre proporcionais ao crescimento da Usina Coruripe. Em 1969, o
espírito empreendedor de "Seu Tércio'', como era chamado,
visualizou mais crescimento e criou a Agropecuária Têrcio
Wanderley Ltda, iniciada com um rebanho de apenas 350
reses e possuindo hoje mais de 6 mil cabeças de gado. Em
1978, o Grupo deu início à construção de uma destilaria anexa
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à usina, a Destílaria_de Ca_roaçat'i, ciij;:rprodução atual é de_
cerca de 50,000.000 de litros de álcool por dia.
O transporte _dps produtos sucro~alcoQleiros. das peças
de reposição das indústrias, dos equipamentos agrícolas e dos
materiaís de construção motjvou a criação, em 197l,_de uma
transportadora que daria origem, no iníciO da década de 80,
à empresa Sapucaia, ComérCió ·e Transportes Ltda. Esse não
foi, poréii]., o último en:xpreet;~~imento. do grupo. Mais tarde
vieram a Capiatã Aqüicultura, Comércio e Exportação, em
86, que produz os camarões gigantes da Malásia,_e a Usiféitil,
em 88, uma fábrica de fertilizantes que, hoje, se expande
entre os mercados de Alagoas. Pernambuco, Paraíba e Bahia.
Senhor Presidente, Senhora!> e Senhores Senadores. homem de muitos amigos, dentre os quais· incluia-se o escritor
Graciliano Ramos, Tércio Wanderley foi, durante a vida inteira, um homem simples, distinto, amigo e atencioso, sempre
pronto a atender aos reclames de quantos o procurassem.
Com seu íriscparável boné, andava pelas ruas de Maceió e
freqüentava os grandes eventos da_ comunidade como um homem comum, um desses que se perdem na multidão c não
expõem o seu valor e a sua grandeza de industrial bem sucedido, inteligente e progressista.
Uma única vez deixou_-s_e dominar pelo espírito político,
que herdara do pai, e disputou uma vaga de Deputado Cons.tituinte, em 1946. Eleito, desenvolveu um trabalho positivo
em favor da comunidade alagoana na Casa de Tavares Bastos.
Findo o mandato, afastou-se da política para dedicar-se exclusivamente às suas atividades empresariais e à direção da Cooperativa dos Usineiros de Alagoas, da qual foi presidente
de 1946 a 1960.
Empresário de sucesso inconteste, o Comendador Tércio
Wanderley foi também um homem público atuante e voltado
para as causas sociais. Políticos, amigos, empregados de suas
empresas, todos, sem distinção, eram unânimes cm "e-nfatizar
o papel social de destaque que Tércio Wanderley desempenhou na estrutura da sociedade alagoana. Marido e pai exemplar, homem bem sucedido e de alma generosa, preocupado
com a construção do bcm-estar social, o Comendador cumpriu
como poucos suas responsabilidades s.ociaj_s e já garantia a
seus empregados muitos direitos que só a partir de 1988 passaram a figurar na Constituição Federal. Sua capacidade de
dar assistência aos que para ele -trabalhavam era inequívoca.
A saúde e a educação de seus empregados nunca foram negligenciadas. Os trabalhadores rurais e demais empregados das
empresas do Grupo que compareceram aos funeraís do Comendador deixaram transparecer em suas emoções um sentimento de perda incomum num relacionamento patrão-empregado.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, procurei traçar aqui, em rápidas pinceladas,_o perfil desse homem
admirável que foi o Comendador Tércio Wanderley. Ao encerrar meu pronunciamento, rendo, uma vez mais, as minhas
maiores homenagens a esse alagoano de coração, o muito
estimado "Seu Tércio" e reitero a toda a familia enlutada
meu pesar pelo seu falecimento. COncluo, citando sábias palavras por ele proferidas, que definem melhor do que quaisquer
outras sua trajetória vitoriosa dC ·nordestino empreendedor
e corajoso;merecedor da admiração de todos os que tiveram
o privilégio de conhecê-lo: "Caminhei caminhos agrestes, cursei ãs vicissitudes da vida, e. por Deus, nada, até agora, foi
capaz de arrefecer o meu ânimo, destruir a minha coragem,
e abater a minha fé.". Foi com essa fé e essa coragem que
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Tércio Wanderley trabalhou e lutou, até os 93 anos, pelo
engrandecimento e pelo progresso do Estado de Alagoas.
Era o que tinha a dizer, Senhor Pres\dente_.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Nada mais havendo
a tratar, a Presidéncia vai encerrar os trabalhos, designando
para a sessão ordinária de segunda-feiia, às 14h30min, a seguinte
ORDEM DO DIA

_:I_:_

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W220. DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
220, de 1993 (n' 3.711/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria, com natureza civil,
a Agência Especial Brasileira- AEB, e dá outras providências. (Dependc_ndo de: pareceres das CQmis_sõe.s_dt;;; Educaç~o,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Económicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania)

-2PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 88, DE 1993
(Incluído cm Ordem dO Dia_ nos termos_
do art. 3" da Re.solução n" 110, de 1993)
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Càmara
n" 88, de 1993 (n·' 1.773191. na Casa de origem), que fixa
a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta OcupacionaL (Dependendo de parecer da Comissão
de_ Assuntos Sociais)

-3PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 167, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 5" da Resolução n" 110, de 1993)
DiscussãO, em turno único, ao Projeto de Lei da Câmara
n" 167, de 1993 (n" 3.529/93, na Casa óe origem), que cria
cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal-da se-cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da za Região, e dá outras providências.- (Dej:>Cndendo
de Pareceres das Comissões de Constit~içãó, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos)
~4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 125,

D~

1993

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 3" da Resolução n" 110, de 1993)
Discussão, em turno-ú_niçp_._ do Projeto de_ Lei do -~eqado
n"' 125; de 1993, de autoria do Sena_dor Mário Covas, que
dispõe sobre número de candidatos pelo sistema proporcional
nas eleições de 1994. (Dependendo de_ parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania)
-s~

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 162, DE 1993
Discussão, em turno único, ao Projeto de ResofuÇ-âo n·:
162, de 1993 (apresentado pela ComiSsão de Assuntos Económicos como conclusão-de seu Parecer no 513, de 1993), que
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autoriza a Prefeitura Municipal de Ibaiti (PR) a contratar
operação de crédito no valor total de dezesseis milhões e
seiscentos mil cruzeiros reais, junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A. - BANESTADO.

-6PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 163, DE 1993
Discussão, _em turno úilko, do Projeto
Resolução n'.'
163. de 1993 (apresentado pela Comissão de assuntos Econô-

cte
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micos comá conclusão de seu Parecer n~ 514, de 1993), que
autoriza a Prefeitura de Nova Aurora (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A .•
no valor de vinte e nove milhões de cruzeiros reais a preços
de agosto/93, para realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano-PEDU.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20h38min.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
TERÇA-FEIRA, 01 DE FEVEREIRO DE 1994

-DF

. - - - - SENADO FEDERAL--------.
Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, Humberto Lucena. Presidente. nos termos
do art. 48. item 28 do Regimento Interno. promulgo a seguinte
(*)

RESOLUÇÃO N•· H, DE 1994

Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de suas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições
de autorização, e dá outras providências.

c•)

Será publicada em suplemento à presente edição.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 222• SESSÃO, EM 31 DE JANEiRO
DE 1994
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1.- Mensagem do Senhor Presidente da República
- Ne 53, de 1994 (n• 71/94, na origem), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2- Comunicação
- Do Senador Esperidião Amin, referente a sua ausência do País no período de 22 a 31 do corrente mês.
1.2.3 - Requerimento
N• 51, de 1994, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando que sejam consideradas, como licença, suas
ausências às sessões do& dias 3, 6, 7, 10, 14, 17, 21, 24,
28 e 31 de janeiro do ,corrente ano. Votação adiada por
falta de quorum.
1.2.4 - Comunicação da Presidência
- Recebimento do Ofício n~' 584/94, do Banco Cen~
trai, de 28 do corrente, encaminhando a complementação

dos documentos necessárioS à instrUção do. OfÍcio n9 S/45,
de 1993.
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Gravidade
das conseqüências do processo inflacionário brasileiro.
Transcrição das matérias "Santillo cobra medidas contra
preços abusivas dos remédios'', publicada no jornal Correio
BraziUense, "Santillo quer punir indústria farmacêutica",
do joinal A Tarde, edições de 26 de janejro, e "Itamar
quer tabelar prew das indústrias", publicada na Folha de
S. Paulo, de 27 de janeiro.
SENADOR NELSON CARNEIRO - ~epúdio à
v_enda do Lloyd Brasileiro e transcrição de artigo neste
sentido do jornaU.~ta Barbosa Lima Sobrinho sobre a luta
pela navegação de cabotagem brasileira, intitulado "Nave~
gação de cabotagem", publicado no Jornal do Brasil, de
ontem.
~
_. _
~ _ ~- ._
SENADOR MAURO BENEVIDES- R~gozijo pelo resultado anual, referente a 1993, do Banco do Nordeste
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EXPEDIENTE
CI!N'I'IlO ORÃPICO DO SI!IIADO PI!DI!aAL
MANOEl VILELA DE MAGALI!ÁES
Dire1ar.Ou&J do Sua41a Pedaral
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do Brasil- BNB. Transcrição do editorial "Show de

Ti.,_ J.D . . . . ., .

com~

pctência", do jornal O Povo, da última sexta·feira.

1.2.6- Requerimentos
- N~ 52, de 1994, de autoria dO SCnadOr Cldo_Sab_ó-Ú:\
de Carvalho, solicitando que seja considerado, como licefl.
ça autorizada, o período de 27 a 29 de janeiro do corrente
ano. Votação adiada por üalta de quorum.
- N~ 53, de 1994,_ de autoria do Senador Onofre_ Quinan, solicitando que sejam considerados,_ como licença 3!1torizada, os dias 3 a 10 e 13 a 31 de janeiiõ do COrrellte
ano. Votação adiada por falta de quorum.
1.3 -ORDEM DO DIA
.
_ ..• _
- Projeto de Lei da Câmara n' 220, de 1993 (n''
3.711/93, na -Casa-_de -origem). que cfia-; com rultt.ircza Civil,
a Agência Espacial Brasileira - AEB. e dá outras providências: Retirado da pauta nos termos do art. 175, letra
e do Regimento Interno.
__:__ Projeto de Lei da Câmara n<J 88, de 19~3 (no
1.733/91, na Casa ac origem), que fixa ã jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupadona(. Retirado da pauta_nos _!:_~rmO?_g_9 art. 175, l~tr~
e do Regimento Interno. - - -- - - --- Projeto de Lei da Câmar.a n·• 167, de 1993 ,(n''
3.529/93, na Casa de oiigem), C[iie cria C3.rgos do Gr_upo
Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal R~gi9ri~r êfêi -irab~lh9 da
2~ Região, e dá outra's -providênCiaS. ·Retirado dá Pauta
nos termos do art. 175, letra e do Regimento Interno.
- Projeto de Lei do Senado ·n; -125, de 1993, que
dispõe sobre número de candidatos pelo sistema proporcional nas eleições_ de 1994. Retirado da pauta nos termos
do art. 175.letra e_do Regimento Interno.

-Projeto de ResolUção n'' 162~ de 1995, que-a-utoriZa
a Prefeitura Municipal de Jbaiti (PR) a contratar operação
de crédito no valor total de dezesse_ís milhões e seiscentos
mil_ c_iii.Z_eír~sc rea{S, jurito~o Banco do Estado do Paraná
S. A. - Binestado. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada nos termos do art. 375, VIII. do Regimento Interno.
-Projeto de Resolução .n\' 163, de_1993, que autoriza
a Prefeitura de Nova Aurora (PR) _a contra~ar operação
de cr~_dito 'l~_nto a_o_ -~a~cq do E'stado do Paraná S.A.,
Oo va[or de vinte e nove milhões de cruzeiros reaiS a preços
de agosto/93, para reanza:ç~o de obraS ·de infra-estrutura
urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. Discussão encerrada. ficando a votaçãO adíada nos termos -do art. 375, VIII, do Regimento
Interno.
1.3.1- Discursos do expediente (Continuação)
SENADOR JOSÉ EDUARDO VIEIRA- BàlimÇo
de suas atividades no Ministério da Indústria, do Comércio
·
_e do Turismo.
SENADOR JOÃO FRANÇA --Congresso revisor
deveria adequar a questãO amazónica, no que se refere
à_ exploração mineral, à defesa do meio-ambiente e à demarC-ação das terras indígenas, à realidade nacional.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses~
são
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTÉ
N~ 47, de 1994 _ _
·
- 3- ATA ÍIÉ COMISSÃO4 - MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMTSSOESPERMÁNÉN-

...
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Ata da 22~ Sessão, em. 31 de janeiro de 1994
10• Sessão Legislativa, Exl:iaordinária, da 49• Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
~

Affonso Camargo _ Alexandre Costa

Cé~~

_Beni "Veras

Dias _ Chagas Rodrigues _ Eduardo Supli;;-y _ Epitácio c-;reteira
_ João França _ José Eduardo Vieira _ JoSé Paulo Biso! _

Lourival Baptista _ Magno Bac~lar _ Mauro Benevides
Soares_ Pedro Teixeira

Odacir
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Serüldores.
Havendo' n~ffiero regimental, _declaro aberta a ses-são-:-----_
Sob a proteção de Deus, iniciamoS O<?S_~~s__traba]~os~
O Sr. 1"-Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:-

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restitu}TJ.4o autógrafqS dé pYojétO "de lt( s_(mdo1J..fldo: ____ _
N' 53, de 1994 (n' 71i94, na origem), de 28 do corrente,
referente ao Projeto de_ Lei de Conversão

n~

2, de 1994, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR -e dá outras providências, sancionado e transfo_rmado
na Lei n• ~.847, de 28 de janeiro de 1994. ~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação ..
O SR. PRESTOENTE~ (Chagas Rodrigues) -Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. }9 Secretário.
É lida a seguinte:
Senhpr Presidente,

_

_

_

Comunico a Vossa E-xcelêncüi, -nOS termôS- do ·art._.39,

do Regimento Interno do Senad~ Federal, que me ausentarei
do País no período de 22 a 31 do corrente mês, quando estarei
em viagem à Inglaterra, a ·convite daquele Governo.
Sala das Sesões, 21 de janeiro de 1994. -Senador EsperidiãoAmin.

REQUERIMENTO N• 51, DE 1994

RequeU:~. nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam consideradas como licença, minhas ausências às-sessões dos dias 3, 6. 7. 10, 14, 17, 21.
24, 28 e 31 de janeiro do corrente ano.
Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1994.- Senador Alfre·
do Campos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que setá lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação
do requerimento fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício n<:> 584/94,
de 28 do corrente, encaminhando a complementação dos documentos necessários à instr_ução do_ Ofício n" S/45, de 1993.
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
Económicos para ser amàadO ao proces'sado da matéria em
referência.
-

o

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Passa-se

à lista de oradores.

COncedo a palavra ao noDre -Senador -Pearo_-teixeira.
(Pausa~)

Concedo a palavra ao nobre Senador Lo_urival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o-seg-uiÓ.te discurso:)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre
os problemas conjunturais do nosso País, o que mais tem
desafiado a inteligência, 6 bom-senso e a criatividade dos
diiii;entes_ brasileiros - ç até somos considerados um povo
bastante criativo - é _essa resistência perversa, perniciosa
--e irlcOinpreensível da nossa inflação, corroendo os-salários,
aumentando a miséria, enquanto estimula a especulação em
busca de enriquecimento na-o-Ciosidade da ciranda financeira,
inViabiliza o planejamento governamental e a estimativa de
Cl}Stos em projetas, provoca a evasão de capitais· e inibe os
investimentos estrangeiros.
Ainda estamos em meados de janeiro - eu deveria ter
pronunciado este discurso no dia 25, Sr. Presid_ente -_e já
se comenta um índice inflacionário em torno de. 40%. Em
função disso, a prática de juros reais, pela rede bancária,
em até maís de 20%. Signifiça ju!C?S noininaiS de ~ais ~e
60%. Quem vai querer investír ou- recorrer a financiamentos
produtivos com juros tão absurdos?
O pior de tudo, Sr. Preside~te_. é __q_ue, assit_!J. como o
País tem umã dívida externa e -oUtra interna, grande parte
das empresas, principalmente as pequenas e uma parte considerável da classe média, que representam a maioria d9 empre-saiíado bfasileiro. são deficitárias, têm dívidas e são obrigadas
a pagar juros escorchantes para rolar os seus débitos. a fim
de não comprometer o património.
A inflação brasileira, a mais alta das Américas, talvez
· a niãís elevada do mundo, enquã.nto beneficia alguns privilegiados, principalmente os que têm gr~p.des somas de capital
investidos na ciranda financeira, é extremamente perversa
e desumana com a maior parte da população que vive dos
seus salários ou de pequenas economias e sustenta preços
astronómicos, que resultam de remarcação sistemática a pretexto de qualquer motivo, como o aumento do salário mínitno.
a reposição das perdas salariais- dos servidores públicos, o
ajuste das tarifas públicas, a imi"nêfiCia de planos económicos,
etc. Tudo nest!.!_ País é pretexto para a especulação nos preços.
_ Há poucos dias fiquei verdadeiramente surpreso com a
~-alteração do preço de um certo remédio que venho tomando
e que me custava, no princípio do ano passado, noventa e
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quatro cruzeiro!i reais; meses depois, seu preço e rª' de_ duzentos_
c cinquenta e oito cruZeirOs i-eãiS; logo -ap6s, pàSSOl.i" pàra
oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros reais, e, na semana
passada, custava mil e triitta e sete cruzeiros reãisl
Sr. Presidente, esse vícío tem de ter um fim~ caso contrário
iremos naufragar. Se' não houver inveSti'mento~ maciços no
trabalho, na produção, não se criam empregos, não há geração
de renda nem riqueza, a arrecadação declina, os serviços públicos reduzem o seu atendimento cm quantidade e qualidade
e, enquanto isso; a põ-pulação continua crescendo e as necessidades sociais aumentando e~ pn:::tgreossão geométrica, multiplicando as insatisfações, a pohreza e o espectro da fome. _
O Sr. Epitácio Cafet~ira- V-.-Ex" me permite um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com imenso prazer,eminente Senador Epitáeio Cafeteira. ·
·
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Lourival Bap~
tista, V. Ex~ tocou, há pouco, num ponto muito importante.
A impressão que se tem é que o GOVei'.nô rião flota a· autofagia
a que submeteu o povo brasileiro. No ano'passado apresentei
emenda constitucional que isentava de imposto os alimentos
da cesta básica. Isso é muito importante que se examine:
o povo está passando" fome~ O Go.verno criou uma Comissão
de combate à fome, para pedir doaçõc.s, mas força a fome
na medida em que cobra impostos escorchantes'sobre alimentos da cesta básica. Essa emenda obteve n assinatUras na
sua apresentação - apeitas quatro senadOres n'ão assimiram
-mas, na votação, não _conseguiu esses yqtos. Alguns disseram que seu Estado necessitava cobrar imposto sobre-alimentos, -como se para assegúr~t a manl}._t'eilçáo do FSfáQ.OfOsse
preciso matar o povo. ~ '_n:tes~a coiSa estáócorrendQ_ nO ra:m.o
dos medicamentos. O po'v9 v3í morrei- pO-ique ·não tem dinheiro para comprar remédios. O Governo tem ·um sístema de
saúde que_, pretensamente, seria para não-deixar o pOVo morrer, mas cobra imposto tão alto que o povo termina morrendo,
porque nã_o pode ~omp~ar remédio. AQ pY.ómover a reforma
fiscal, o Governo deveria encontrar_ meioS: de taxar, em percén~
tuais elevados, aquilO gU~ é .supérfluo. Todó~'SlibemOs que
uma faixa da população ·çontinua consumindo supérfluos, só
que o imposto sobre esses_ produtos não _atinge tanto o bolso
do rico- como ating~ d_ !J9tso do pobr~ __quando se trata de
imposto sobre remédioS Calimentos._Nobre Senador Lourival
Baptista, V. Ex• trata de assunto da maior seriedade. A. reforma fiscal precisa ser -feita, mas, para -qt.fe ·se possa cobrar
imposto de quem possa pagá-lo. V. Ex• viu nossa luta na
semana passada, que infelizinente não foi tOtalmente _vit9riosa,
porque a pessoa física foi agredida co~:rl-ô. aumento do seu
Imposto de Renda, de 25_%_para 26,6%·. O Gov~frio_- !ica
muito tranqüilo: quando precisa de maiS dinheiro, a:uménta
1 ou 2% no imposto e tira do povo. Desgraçadamente, a
luta que tivemos para bloquear a aprovação de:sses i~postos
chegou depois, só se refletiu na matéria seguihte. -Na hora
em que o Governo requereu dctermina4a orçiem para as medidas provisórias, insisti com o Líder do Governo, Senador
Pedro Simon, que deixasse passarprimeiio as- medidas provisórias que aumcnt~vam o imposto dos empresários, aqueles
que têm mais condições de pagar, e deixasse a pessoa física
por último. Não fui be.m sucedido. Votaram logo o imposto
para a pessoa física e, apesar-de toda a nossa luta, terminamos
por ver aquela medida aprovada. Na hora de taxar a pessoa
jurídica, já não havia número sufiCiente~ FizeffioS questão
de fazer a verificação de votação, porqüe- não tem sentido,
bateu os fantasmas - cheques~fantasmas~ depositantes-fan-
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tasm~s

-se aprovar projetas em sessão quase que espírita,
porque havia mais fantasmas do que pessoas presentes. Nobre
Senador Lourival Baptista, precisamos convencer~nos, e também o Governo, de que há muita coisa para ser taxada e
muita em que o imposto deve ser abrandado. Uma reportagem
divulgada na semana passada mostrava que sobre os remédios
incidem, no mínimo, quinze impostos, que vêm em casCãta,
além do IPMF, que entrou em vigor este ano. Toda essa
parafernália de impostos fará com que o povo- brasileiro, se
não morrer de fome. morra doe_nte, porque não pode comprar
remédio. Quero aproveitar o discurso de V. Ex• para deixar
isto bem claro: sou contra esses aumentos de impostos, da
maneira co·mo ocotrem, ·meshiO quandci se trata de pessoa
jurídica, pois, como sabemos, pessoa jurídica não paga impos~
to; apenas o transfere para o consumidor do produto fin3l. ·
É preciso que __haja humanização dos impostos- sim, humanização dos impostos! -que olhemos para nós _mesmos, _9lhe~
mos para a sociedade, para separar quem pode pagar de quem
não pode. Em vez de cobrar o imposto sobr~ o feijão, podemos
cobr~-lo sobre a lagosta, sobre o caviar. E isso que não está
acontecenda. _Não _se pr?c~ra sa~er qual o ~limentO usad9
somente nos fes~ejos e ~e. .cobra o ilnposto utilizando~se a
me5:rna ·taxa _cobrada sobre o alimento c~msumido pelos mais
carentes, que, para comer, precisam entrar numa fila para
receber uma cesta de alimentos. Não é possível tornar o povo
não digo carente, mas até miserável, pãra que deva favor
a quem lhe dá uma cesta básiCa de 3limentos. Congratulo-me
c_om V. Ex~ e peço~ lhe perdão por ter falado tânto nest~ aparte,
mas é que, quando_V._EX"_fa~a. sempre no_s_toca,_porque
_ V. Ex" é."um home-nl do povo, que vive os problemas do
poyo, qu~ sOfre· coiri o povo e que usa sempre· dà ~tribuna
em defesi do povo não só de Sergipe; qUe V. Ex\ c'om tanto
brilho, representa, m~s _de todo o povo brasileiro.
O SR. LOURlVAL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex•,
Epitácio Cáfetélra, pelo seu aparte, que
muito enriquêce o meu proiulnciárilento.Eu _o ouvi_ com mui.tA.at~nção; não foi"lçmgq.- V. Ex•
mostrou a crise que estamos atravessando, o que q povo está
passando, porque ninguém mais pode comprar remédio.
Os medicameritos que comprei por setent~ e tantos mil
já estão mais caros. Hoje fui a uma farrriáCla- á 'Procura de
um outro. medicamento que custa_va mil e poucos cruzeiros
e soube que jáestácustando 3 mil cruzeiros; quer diz_er, nós.
não sabemos aonde vamos !=h~gar e o que vaia_c_onteç_er ~ O
povo, eminep.te _$ena,dor Epitácio Cafeteira, t_em_ Sido muito
paciente ao agüe!lta,~. çss~ subida -.de preÇos. _Como _é que se
vai tratar?, Como urp pqbre vai tratar~se? Se nós, qUe somos
da classe média, vivemos assim, imagine a classe-baíxa o que
não passa!
Eu deveria ter feito este discurso no último dia 25, mas,
devido às sessões do Congresso, só hoje pude externar o que
vi, o que percebi, o que chegou a mim. Isto dói em nosso
bC!lso:_os preços aumentam toda semana.
O Sr. Mauro Benevides --V. Ex• permite-me um aparte,
Senador Lourival Baptista?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não. eminente
Senador Mauro Benevides.
O Sr.__Ma_uro Benevides- Nobre Senador Lourival Baptista, se V. Ex~ pretendia proferir o seu discurso no dia 25,
acredito que, ao proferi-lo hoje, V. Ex~ o faz com a _tnais
absoluta atualização, porque esses dados a que V. Ex~ alude
emip~nte_ Se~ad~r
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estão sendo acrescidos agora em razão desse surto inflacionário incontrolável que tem desafiado o Governo, exigindo
medidas na área económica, persiste o (nâiée inflacionário
de forma realmente implacável, diante da classe média e,
sobretudo, diante dos menos favorecidos. V. Ex~ elegeu, no
seu discurso, apenas um item, ex:atame_nt_e o referente a medicamentos, em relação ao qual V. Ex• se mostrou mais pensível
-médico renomado que é, identifiCou-se com o problema
relacionado à indústria farmacéutica~ Mas, se V. Ex• debruçar-se sobre os outros índices utilizados para a_- _af~!içãs> do
processo inflacionário, descobrirá que outros segmentos também têm colaborado perversamente para o incremento da
inflação em nosso País. Portanto, V. Ex~ profere o seu díscurso
com absoluta atualização; e aquilo que iria dizer na sessão
do Senado do dia 25, pode fazê-lo hoje, com absoluta autoridade, porque se reflete no seu discurso aquilo_que_ estamos
sentindo na própria pele.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex',
eminente Senador Mauro Benevides, que muito enriquece
este pronunciamento que fazemos na farde de hoje. Na verdade, V. Ex~ falou e disse. O_que:está?? havendo é especulação.
Não há respéito, não.há'nada. O que se quer é ganhar dinheiro
à custa do povo: povo que sofre, que precisa de medicamentos.
de alimentos, de assistência.
Erriirtehtes Senadores Mauro Benevides e Epitácio Cafeteira, fico muito grafo a V. Ex,.-; pelos apartes, que muito
enriqueCeram ó nleu pronunciamento-.
·Prossigo o meu- -diScursO. NeSte-mês de janeiro, .quem
viaja de férias, quem vai às livrarias e ao comércio providenciar
o material escolar dos filhos, e quem precisar prover urna
receita nas farmácias há" se escandalizar cotn as alterações
de preços entre dezembro de 1993 e janeiro de 1994. Estamos
perdendo a noção de valor, e isso, lamentavelmente, é uma
vergonha.
Essa campanha louvável e-bem-sucedida contra a fome,
com a distribuição de milhares de toneladas de alimentos,
que tanto tem sensibilizado as pessoas com algum poder aquisitivo, tocando o coração genero_so e cristão da nossa gente
_,até para o bem do Brasil --não pode ser eterna. Ela
deve ser-=-- Deus permita- uma ação benéfica e emergencial,
porque, quando se interromper, a fome recomeça.
O País precisa, urgentemente, é de empregos, de produção, de trabalho, e, para isso, é preciso investimentos; e investimentos com inflação de 40% e juros estratosféricos são incompatíveis.
A inflação entre nóS, assim como à. sonegação de impostos, não São apenas estruturais: a inflação é viciosa.
A inteligência brasileira, quc"i:ilVe"ntou o avião, -que Construiu- Itaipu~ que progrediu tanto no ramo das telecomunicações e da inforrnática,que produz e exporta carros, cérebros
e até aeronaves, que jã -desenvolveu uma das mais avançadas
tecnologias do mundo na exploração -ue petróleo em águas
profundas, e que já avançou tanto no ramo da construção
civil de alta sofistícação, não conseguiu ainda pór em execução,
por muito tempo, uma medida eficaz contra esse fenómeno
das economias, que, no Brasil, mais do que uma ocorrência
estrutural, é_um vício perverso e desumano, arraigado' no
raciocíniO-das pessoas como uma tónica da cultura da inflação
e da especulação.
A- minha esperança, Sr. Presidente, é que o novo Plano
Económico, recentemente anunciado, venha pôr fim a esse
desastre da nossa economia, que é a inflação, a grande respon~ável, pela concentração da renda nacional na mão de uns
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poucos, e a distribuição da miséria no seio da maioria da
noss_a população, gerando o quadro social que aí está_ a desafiar
a intelígência dos governantes e _a -CO~sciênciã naciórliL
Sr. Presidente, eu estava inscrito para fazer um pronuciamento na última terça-feira, 25 ,de janeiro. mas foi cancelada
à se_ss.ã_o do_ S~nado, devido á sessão _do Congresso.
Para satisfação minha. no dia 26, li a seguinte nota no
Correio Braziliense: "Santillo cobra medidas contra preços
abusivas dos remédios". Na mesma_ data, outra matéria foi
publicada no jornal A Tarde, -de Salvador-BA "Santillo quer
punir indústria farmacêutica"; e, no dia 27 de janeiro, a_ Folha
de S. Paulo publicou: "Itamar qu_er tabelar pr_eço daS indústrias".
Solicito que essas notas a que lne referi sejain incorporadas ao meu pronunciamento.
DO-cUMENTO A QUE SE REFERE à SR.
LàURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.' .
Correio Braziliense
Brasília, quarta-feira, 26 de janeiro de 1994
SANTILLO COBRA MEDIDAS
CONTRA PREÇOS ABUSIVOS
DOS REMÉDIOS
Preocupado com o aumento abusivo dos preços dos medicamentos, o ministro da Saúde, l:'Ie!lrique Santillo, ;;olicitou
ontem ao ministro da Fazenda, Fernando Henrique C'ardoso.
providências contra o setor farmacêutico. "Solicito q1•-::> analise
a possibilidade de adoção de medidas que caibam ü~ abusos
do setor farmacêutico, através de mecanismos que protejam
os consumidores dos custos exageradç.s que vêm send-:l apli'cados aos medic<amentos, _em HOme da política de li0crdade
de preços", pediu Santillo, em carta enviada ao ministro.
Levantalnento da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico Abafarma mostra que a evolução médica d~::. preços
dos medicamentos entre janeiro de. 1993 e janeíro d~Ste ano
foi 40% ~~i91a da v,~r,iação do dólar no mesm9 períodp. Há
casos eXtremos como o do antibiótico Benzetacil, que entre
15 de março do ano passado até dezembro último, aumentou
150% em dólar. "Ê um aumento injustifiCável". afirmoU Saritillo. Já o antimicótico Nizoral vai-iOu, no mesmo período, Cem
por cento acima do dólar.
Desde que assumiu o Governo, o presidente Itamar Franco vem atacando duramente o comportamento da indústria
farmacêutica. que tem aumentado os preços dos remédios
acima da inflação. Numa tentativa de disciplinar o setor, em
fevereiro de 1993. o presidente baixou decreto determin·.mdo
o uso destacado das denominações genéricas dos medicamentos em todas as embalagens com o objetivo de reduzir o preço
dos remédios~ __
A Tarde
Quarta-feira 26-1-1994
SANTILLQ QUER
PUNIR INDÚSTRIA
FARMACEOTICA
Bras!lia (AE) O mlriístio""dà Saúde, Henrique Santillo,
enviou ontem u_m ofício ao ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, soliciümdo a adoção de providências para
acabar com abuso praticado pela indústria farmacêutica, que
vem promovendo reajustes de preços acima da inflação. Como
exemplo, Santillo afirma que o medicamento Benzetacil injetável) antibiótico de alto espectro utilizado inclusive no trata-
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mente de doenças venéreas-teve seu preço, eril dólar, aumentado em 150%, entre março e dezembro do ano passa~o.
O Pedido de Santillo ainda não foi_ analisado pela assessoria do Ministério da Fazenda, o que deve acontecer essa
semana. Mas, como se ttatã-de comprovado aumento abusivo,
os laboratórios devem se]· enquadrados com base na ]...ei n9
8.137, de dezembro de 1990, que defin_e crime~_contr_a a ordem

tributária, ecoiiÔthicá e contra

aS rehiç6es de consUmo.

Detenção
Nos próximos 30 dias, a Secretaria de _Qíreito Econômico

do MiniStério da Justiça deve oferecer à Procuradoria-Geral
da República as primeiras 50 denúncias-contra empresãs-que
adotaram este procedimento._ A lei prevê detenção de dois
a cinco anos, além de multa.
O pedido de ajuda ao Ministério da Fazenda é o primeiro
desdobramento da fracassada reunião que o ministro Henrique Santíllo promoveu, na semana passada, com representantes da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica
(Abifarma) cotri O propósito de tentar um acordo que possibilitasse regularizar o mercado de medicamentos.
No encontro, Santillo propôs que o Decreto n~ 793, em
vigor desde outubro último_, após sucessivO§ adiamentos, seria
reformulado. Os -laboratórios poderiam imprimir o princípio
ativo do medicamento e o seu nome come'tCial com os mesmos
caracteres; Eela legislação em vigor-; O nome genéric-o teria
de ser estampado com letras_ três vezes niaiores __quc o coniei"cial, para permitir que o corisumidor pudesse optar pelo melhor preço, pois -existem muitOs remédios com nomes diferentes e recomendados para o mesmo caso clínico:
Acima da Inflação
A Abifarma não aceitou, alegando prejuízo com a marca,
que é considerada o principal patrírriónio do fabricante. E
nem quis discut:r a ·prop~osta do governo -de produzir uma
cesta de 250 medicamentos a preçOS mais -bãiatos, capaz de
cobrir praticamente todas as doenças e que seria- destinado
às populações de baixa renda. Contrapf9pôs re~presentando
um plano que visaifa atingir- não Só os i:nais pobres, como
também todos os 32 milhões de associados dos planos de
seguro-saúde, que já havia sido descatado pelo governo, por
considerá-lo de difícil fiscalização.
Mas o que mais irritou o ministro foi a_ decisão da Abifarma em continuar reajustando os preços _dos medicamentos
acima da inflação. O representante da entidade, José Eduardo
Bandeira de MeUo, admite que os preços estão nove pontOs
percentuais do nível considerado ideal, mecanismo preventivo
para resguardar o setorde possíveis prejuízos durante a adoção
da Unidade Real de Valor (URV), prevista no plano de estabilização do ministro Fernando Henrique Cardoso. "Outros setores estão tendo o mesmo procedimento". defende-se.

Folha de S. Paulo
Quintá-feira, -27- de janeiro de 1994
Remédios
ITAMAR QUER TABELAR PREÇO DÂS INDÚSTRIAS
Sônia Mossri
Liliana Lavoratti
Da Sucursal de Brasnia
O presiàimte Itamar Francef está disposto a adotar o controle de preços para deter os aumentos no s-e to r farmacêutico.
O: niiriistro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, prefere
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o monitoramento os laboratórios teriam de submeter ao governo as pi anilhas de custo, com o pleitO de reajuste. Já o controle
seria um tabelamento.
Itamar pediu o controle durante reunião, tarça-feira, com
FHC e o ministro dil Saúde. Henrique Santillo. Há dois dias
o comando das negociaçóes·com setor fOi transferido da Saúde
para a Fazenda, que convoca tá ilm ericontro com a: indústria
nos próximos dias.
A Associação BrasilGira das Indústrias Farmacêuticas
(Abifiii-ffia), segundo seu presidente José Eduardo Bandeira
de Mello, não tomará ne_nhuma providência até que haja uma
posição ofiCial sobre o assunto. Segundo a Folha apurou~ FHC
cOnsidera que a intervenção teria urii efeito pedagógico sobre
os demais segmentos.
A redução das alíquotas de importação de sais básicos
para fabricação de remédios também está sendo estudada como alternativa para baratear os preços.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PP - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. ·senadores, está anunciada, para breves dias, a venda
do Lloyd Brasileiro.
Em notável artigo puhlicado ontem, no Jornal do Brasil,
o eminente brasileiro Barbosa Lima Sobrinho, na juventude
dos seus 97 anos, reccirda o que foi a luta pelo estabelecimento
da navegação _de cabotagem e.m no~so_ P~ís.
- Eximir-rne-ei de ler todo este artigo, que figurará nos
Anais da Casa, mas quero recordar aqui alguns trechos que
traduzem o nosso pesar -·de nós-, brasileiros~ que· tantas
vezes úsarríos os naVios do Lloyd Brasileiro na nossa juventude
-ao vermos dissipar-se a possibilidade de continuar naqueles
companheiros da mocidade e que hoje se dispersaram por
todo o mundo.
Recorda Barbosa Lima Sobrinho que tudo nasceu com
a Constituição de 1891:
"--"Por iniciativa de um movimento da própria Assembléia Constitufnte, na discussão e aprovação de
emenda apresentada por um oficial do Exército, que
era deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, João
Batista da Mota. A Constituinte de 1890 tinha sentimentos nacionalistas, com o apoio dos 43 oficiais do
Exército e da Maiinha que estavam presentes entre
os constituintes eleitos pelo povo brasileiro.
O certo é que a medida que determinava que a
navegação de cabotag-em .. devia se"r feita poi- navios
nacionais" transitou num ambiente de entusiasmo, conquistando assinaturas que iam de Floriano· P~xoto a
Nilo Peçanha e a Epitácio Pessoa, que viriam a ocupar,
tempos depois; a Presidência da República.
Foi também num ambiente de entusiasmo· que surgiu o Lloyd Brasileiro, num movimento que teve a
liderança de um oficial da Marinha de Guerra, coberto
com os louros da passagem de Humaitá, que se considerara intransponível. Ainda não se apagara da memória
dos brasileiros esse feito· extraordinário da Marinha
de Guerra brasileira. Os paraguaios se aproveitariam
da estreiteza do rio para fortalecê-lo com duas correntes
de ferro, e a presença de baterias, que concentravam
o fogo de cerca de 300 canhões de diferentes··calibres,
colocados nas ribanceiras, Jaceguai era o comandante
do encouraçado Barroso_, que foi o primeiro a assegurar ·
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a travessia da esquadra brasileira. Como foi ele que
se pôs à fiente da campanha para a criação do Lloyd
BrasileirO, uma estatal_que se _mobilizara para _tor_~_~r
efetivo o diSPâsto na COnStituiçfó re(mblicãria -de assegurar que a navegação de cabotagem "seria feita pornavios nad(ma1S-''. O que não deixava de ser. também,
maniff!StaÇâO de bravura, como a que ele havia demons·
trado na passagem de Humaitá.
Faltou compreensão e patriotismo. O Lloyd Brasileiro poderia até desempenhar outras funções. como
a de atender a linhas defiCitárias, que não chegam a
estimular empresas privadas, voltadas ao objetivo único do lucro. Ou também se poderia fazer do Lloyd,
com a bandeira do Brasil_, um defensor para enfrentar
e romper o canhoneiro de 300 bocas_dc fogo, interessadas na comp-ra do seu acervo por preços de liquidação. :_
Co:rrio se vê, os tempos mudaram. Tudo isso passa
a uma faixa de esquecimento. Como façanhas de um
outro Brasil. Que resta ao passado, senão o sepultamento?"
Antes que esse sepultamento se concretize, Sr. Presidente, quero deixar aqui o pesar de quantos acompanham.
acompanharam e vêem dissipar- ã futã-pela navegação de cabo--- -tagem com navios nacionais.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
Ex~ a palavra, na forma regimental.
OSR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Pr"esidente, Srs. Senadores,
durante a sessão de hoje, o nobre Senador Lourival Baptista
analisou o quadro inflacionárlo-Córii que se defronta o País,
fazendo um estudo circunstandado sobre os itens que mais
têm contribuído para agravar a·inflaçã!), alcançando, iritpiedosamente, as classes assalariadas, especialmente as de baixa
renda.
Disponho-me agora. Sr. Presidente,~ tra~er urpa n-otícia
auspiciosa, que, de certa forma, se con~ra:põ_e ao natural pessimiSmo que dl)mina poiideráveis-segmentos dà socied~~ebrasi
leira, à espera de que melhores dias faVõre-Çam a Nação- e
sua gente.
Refiro-me, Srs. SenadOres, ao excelente desempenho de
um estabelecimento de crédito oficial, o Banco do Nordeste
do Brasil, que vem de anunciar, na última sexta-feira, os
resultados de seu balanço anual referente ao exercício de 1993.
Dirigido com aprumo, competência e equilíbrio pelo Dr. João
Alves de Melo, veterano-servidor da instituiÇão. · ·
O BNB impôs-se à iidiriíiação dos círculos financeirOs
do País pela qualificaÇão- dos seus quadros e pelos n<?br~s
objetivos que inspiraram a=sua atuaÇãO em 41 anos de profícua
ação como banco de fomento e de natureza comercial, dentro
da genial concepção de Rômulo de Almeida, o seu primeiro
e inesquecível Presidente.
Eu_ diria a V. Ex\ Sr. Presidente Chagas Rodrigues, que
na última sexta·feíra os círculos empresariais do Ceará expres·
saram o seu regozijo pêlos resultados _do BNB anunciadoS
durante a assembléia do banco, com a presença dos presidentes das entidades de classe. todos pressunJsos para.-conhecer aqueles números formalmente divulgados pelo Presidente
João Alves de Melo e pelos seus companheiros de Diretoria,
sob os aplausos de servidores e de representantes de várias
en,tidades de c;lasse.
-
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Todos, depois de um longo tempo de espera, constataram
que o banco. gradualmente, alcançando, de modo_ positivo,
o mercad9 fii_1anceiro. fê~lo valoriZando o seu trabalho, beneficiando o semi'-árido com a aplicação de 53% do Fundo -Consti·
tuCiónal"da região, enfirii~-arg-o que de maneira concreta significou uma ação vigilante do BNB em favor da aceleração
do desenvolvimento regional.
A própria imprensa do Ceará. no dia seguinte, ou seja,
no último sábado, quando também estava eu em Fortaleza,
registrou de forma destacada aquele resultado não apenas
através de notícias na página de ecOnomia. mas també!ll em
bem lançados editoriais corno no jonral O Povo, intitulado
"Shaw de Competência", vazado -nos seguintes te~IJlOS:
-"Os nordestinos raramente têm sido brindados
com boas notícias. nos últimos tempos, em face do
agravamento da problemática regional. On_tem, no entanto. foi um desses dias privilegiados, a partir do
anúncio feito pelo Presidente do Banco do Nordeste
do Brasil, João Alves de Melo, sobre os magníficos
resultados obtidos pela instituição durante o ano de
1993.

A satisfação dos nordestinos mere_ce registro, porque o BNB é a viga-mestra do desenvolvimento da
região e, neste momento, há forças poderosas que o
olham de viés. principalmente depois que a instituição
passou a gerir o Fundo Constitucional de _Financiamento do Nordes.te - FNE, fruto de seu empenho
durante a Constituinte de 1987. Mas os números são
demolidores, derrubando por terra qualquer má vontade para com a instituição:_ um lucro- real de 250 por
cento em relação ao exercício de 1992, o que corresponde a um lucro líquido de 3 bilhões e 795 milhões
de cruzeiros reais. O saldo de aplicação no período
-das quais 91 por cento foram destinados a operações
próprias de banco de desenvolvimento- alcançou um
incremento de 12,3 por cento.
-O, mais importante foi o fato de que eSse aéréSCimoocortet..i'paralelo com a destinação de 53,1% dos recur~
sos do FNE para o semi-árido, privilegiando_ os micro
e pequenos produtores, que não têm acesso ao créditodos bancos privados. Na verdade. o que chama a aten-ção é o dado de que todos os recursos do FNE, do
orçamento de 1993, foram aplicados (401 milhões de
dólares). Havia quem dissesse que o Nordeste não con~
serguiria absorver o montante do FNE por faltar capaci~
dade de investimento ao semi-árido, ao setor agropecuário, ao· segmento de pequenos produtores rurais
e às empresas industriais da região. Mas os créditos
contratados pelo banco para a área semi-árida ultrapassaram os miniprodutores rurais e as micro e pequenas_
empresas abiscoítaràm- ffiaiS da medade dos recursos
do FNE.
Em que pese a seca, mais de 71 por cento dos
recursos foram alocados pelo setor rural e a agroin~
dústria. O que não aconteceiá este ano, quando o FNE
_será contemplado com um incremento de 25 pOr Cento
de seus recursos, chegando a 500 milhõeS -de dólares!
A importância social do FNE pode Ser medida
por alguns dados: desde sua criaçã_o já foram gerados
720 mil empregos diretos e indiretos na região. Mais
ilni:lõrtante _ainda pelo fato de atacar os problemas mais
dramáticos do Nordeste: o êxodo rural. Com a fixação
-do homem no campo, o "inchamento" das grandes.
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a rolagem de débitos. O dinheiro, realmente. não chega ao
campo. O Banco do Nordeste - e sou testemunha - tem
economia aos cofres públicos. Basta saber que enquan- tentado abrir uma série de pequenos programas para atender
to são necessários 123 dólares para a criação de um sobretudo o pequeno produtor, mas os governadores, ultimaemprego no campo, esse número pula para 320 dólares - mente, têm segurado _as verbas COfi:Stitucionais, pf"didos de
na área urbana. Fixar o homem no campo significa vista, utilizando prestígio de seus Estados para entravar a
uma economia de 197 dólares por trabalhador empre- política desenvolvimentista da_ atual Presidência do Bat:~co do
gado. E a preocupação do BNB é incorporar ao sistema Nordeste. Feito esse reg:iStfo~ congratulo-me-com V. Ex~ e
produtivo _largos segmentos da populaç~o hoje afast&-_ -· com a presidência daquele banco que, dentro das suas limitados. Graças aos seuS esforços, ·:sUo/o dos municípiOs ções ou das dificuldades brasileiras, tem procurado atender
nordestinos contam hoje com comitês envolvidos em àqueles que ao banco recorre·m pelo desenvolvimento do Nordeste. Muito obrigado.
programas de geração de renda e emprego.
O alcance dessa performance extraordinária,_ que
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito obrigado a V.
se traduz também numcrescimento de 15~6% nq ativo Ex~, nobre Senador e Líder Magno Bacelar, por oferecer tamtotal e de 10,76% no património líquido, em relação bém o seu testemunho à atuação criteriosa e proficiente levada
a 1992, deveu-se, por um lado, ao incremento -do volu- a cabo pelo Banco do Nordeste, sobretudo a partir do instante
me de negócios, no qual a área comercial teve um em que passou a dirigi-lo um servidor daquela instituição,
importante desenvolvimento através da captação de o Dr. João Alves de Melo. S. S• tem sido extremamente
recursos externos para capital de giro (lançamento de devotado às suas tarefas de garantir ao banco aquele espaço
eurobônus, no montante de 175 milhões de dólares), como órgão de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de ativicomo também à recuperação de créditos, como o da dades comerciais, dentro de um estilo que se originou na
Itaipu binacional e as operações com estados e municí- concepção mag'inífica do saudoso economista Rômulo de Alpios, que tinham sido desativadas. Mas deve ser debi- meida, que foi o implantador do banco e seu primeiro presitada também a medidas administrativas importantes. dente e que acompanhou sempre. pari passu, as atividades
que vão desde a redução de 10% nas despe~~s com daquela prestigiosa casa de crédito.
-- remuneração de pessoal, como ~f ptõpriã- redução dos
Nobre Senador Magno Bacela[, esperamos que na pr6xiquadros sem perda da capacidade operacional e da ma reunião da Sudene, no dia 8, os Governadores da região
qualidade.
que· solicitaram vista:s do orçamento do FNE, para o an·o de
Enfim, o BNB dá um exemplo de competência 1994, possam exatamente emitir a sua opinião a respeito e
administrativa e de compreensão do real papel de um o façam, reconhecendo a legitimidade daqueles números e
banco de desenvolvimento, transformando-se num ins- a expectativa estimulante de que, nesse exercfch_? que agora
trumento indispensável para a resolução de problemas se inicia, o banco possa tontihüárcumprindo, exemplarmente,
fundamentais da região e do Brasil."
as suas atividades e, sobretud9_, desenvolvendo uma prqgraSr. Presidente, esse foi o editorial do jornal O Povo, mação que tenha como meta o incremerito à geraçãd de empreeditado em Fortaleza, que reconheceu, de forma clara e meri- go e renda n~quela faixa do País.
Muito grato, nobre_ Líder Magno Bacelar. V. Ex• pode
diana, o esforço desenvolvido pela atual direção do _Banco
do Nordeste, e que tem à frente Um servidor daquela própria ter a certeza, como os demais Seriad6res que lotam o plenário.
entidade bancária;O Dr. João Alves de Mel~,~a quem, natural- na tarde de hoje, de que o Banco do Nordeste haveráde
mente, se credíta- com extensão à sua eQuipe- esse êxito continuar trabalhando, infatiga,v.elmente. para que,.ao cominqUestionável, que, alvissareiramente, sentimo-nos no dever pletar os seus 42 anos, no dia 19 de julho, deste ano, po·ssa.
de proclamar neste instante.
efetivamente, consignar novos sucessos, novos ê:xitos__sémpre
direcionados para a elevação do índice de vida do povo norO Sr. Magoo Bacelar Permite-me V. Ex~ um aparte?
destino.
O SR. MAURO BENEVIDES ....:_OuÇo o nobre Líder,
Portanto, quero, com esse registro e leitura que fiz do
Magno Bacelar. com prazer.
-editora! do Jomãl O Povo, de Fortaleza, expressar as minhas
O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Mauro Bene- congratulações e acredito que posso fazê-lo em nome da Casa,
vides, V. Ex~. hoje, faz, desta tribuna, uma homenagem muito ao presiQente, aos diretores e,s9bretudo, aos c;inêo htil e
justa. Nós, do Maranhão, também reconhecemos o desem- seiscentos funcionários do BancO .do Nordeste que se dedica-_
penho do Banco do Nordeste ao longo da SU:;l__história. sobre- ram de c_orpo e iúma a essa tarefª de fazer com ciue o BNB
tudo na atual gestão. Aproveito o aparte para encarecer a continue em perfeita sintonia com os anseios de desenvolV. E:r que transmita ao Presidente do Banco do Nordeste vimento de uma das áreas mais carentes do País.
a nossa preocupação com relação ao endivíçlamento agrícola
REQUERIMENTO N• 52; DE 1994
de produtores, matéria que foi objeto de e~tudo de uma CPMI
do Congresso, cujos reSultados foram levados aQ Presidente
Nos termos do art. 55, III, da Constituição e para os
da República. A solicitação era no sentido de que os bancos. fins do disposto no § P do art. 13 do Regimento Interno,
concedessem maior prazo e atendessem às:_ ~ecessidades do requeiro seja considerado como licença autorizada o período
produtor rural brasileiro, principalmente os pequenos. Poste-· de 27 a 29 de janeiro do corrente ano.
riormente, o Senhor Presidente da República declarou que
Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1994. Senador Cid
providências seriam tOmadas no sentido de acatar as indica- Saboia de Carvalho_
ções daquela Comissão. No"entanto, o Sr. Ministro da Fazenda
REQUERIMENTO 53, DE 1994
alegou que não havia assumido esse compromisso. No Brasil,
Requeiro, nos teril]qs do art. 13, § 1~ do Regimento Intercostuma-se dizer, nobre Líder, que serão liberados antos bilhões para a agricultura, quando, na realidade, ocorre apenas no, sejam coriSiderados como licença autorizada os dias 3
cidades passa a ser desacelerado, produzindo não só
uma maior distensão social, mas também uma grande
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a 10 e 13 a 31 de janeiro do _corrente ano, q_1,1ando estive

ausente dos trabalhos da Casa.
Sala das Sessões, 31 de janeiro de-1994.-~-Senador Onofre Quinan.

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos_ pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes:
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação
dos requerimentos fiCa adiada por falta de quorum.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Amir Lando _ Antônio~ Mariz__ Dori-º Pereira _ Esperidião
Amin
Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique
Almei<h Hugo Napoleão_ Hydekei Freitas _Jarbas Passarinho_
Jonas Pumeiro _José Fogaça _ Nelson Carneiro _ Rachid
Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Esgotado

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência retira da pauta da presente sessão as matérias ·constantes dos itens 1 a 4, nos termos do art. 175, e, do Regimento
Interno.

·

São os seguintes os itens retirados:
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
DisCUssão, em turno-único-, do Projeto de Lei da_ Câmara
n' 220 de 1993 (n' 3.711193, na Ca.a de origem), de iniCiativa
do Pr~sidente da República, que cria, com natureza civil.
a Agência Espacial Brasileira- AEB, e dá -~utras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania.)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 88, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia Dós-termos
do art. 3' da Resolução n' 110, de !993)
Discussão,- em tu-rno único, do ProjetO ~<Lei_da Câmara
n' 88, de 1993 (n' 1.733/91, na Casa de origem), que fixa
a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. (Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais.)
-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 167, DE !993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 5' da Resolução n' 110, de 1993)
Discussão, em turno únicO, do ~rO}eio de Lei da Câmara
n' 167, de 1993 (n' 3.529/93, na Casa de origem), que cria
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cargos-do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 29 Região, e dá outras providências. (De_pendendo
de Pareceres das Comíssões de CõõStitllição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos.)
-4~

PROJETO DE LEI DO SENADO N' I25, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 3' da Resolução n' 110, de 1993)
Discussão, e-m turno único~ dó Yrójeto de Lei do Senado
n9 125, de 1993~ de autoria do Senador Mário Cov-as, que
dispõe sobre número de candidatos pelo sistema propor~on_al
nas eleições de 1994. (Dependendo de parecer da Comtssao
de Constituição, Justiça e Cidadania.)
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Item 5:
Discussão, em tUrnn único, do Projeto de ResoluÇão n9 162, de 1993 (apresentado pela Comissão de
AssUntos Económicos como conclusão de seu Parecer
n" 513, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Ibaiti (PR) a contratar operação de crédito no valor
total dfZesseis milhões e seiscentos mil cruzeiros reais,
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos d~ art.
8' da Resolução n' l!0/93.
~
Não foram apresentadas emendas à propo-sição.
Em discussão o projeto, em turno únko. (Pausa.)
Não havendo quem peça a·palavra, encerro adiscussãO.
A votação fica adiada, nos termos do art. 375,
VII, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 6:
Discussão, em turno único, do ProjetO de-Resolução n9163, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9 514,
de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova
Aurora (PR) a contratar operação de crédito junto ao
Banc_o do Estado do Paraná S.A., no valor de
Cr$29.000.000,00 (vinte e nove milhões de cruzeiros
-reais) a preços de agosto/93, para realização de obras
de infra-estrutura urbana, através ·cto Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU~
A materia ficou sobre a mesa durante três dias úteis,
a fim de recebe remendas, nos termos do art. 89daResolução n' !10, de 1993.
~
~À proposição não foram apresentadas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau~a.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada nos termos do art. 375. iriciso
VUI, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotadas
as matérias constantes da Ordem do Dia:
Há oradores_ inscritos.
cOncedo a-palavra ao nobre Senador José Eduardo.
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, subo
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a esta insigne tribuna, pela primeira vez este ano, para prestar
con_tas de minhas atividades no MinistériO di_ Indlj.stria ~do
Comércio- c do Turismo. nos 14 meses em que comandei a

pasta, de outubro de 1992 até dezembro de 1993. Faço-o
por considerar este um dever de ofício: afinal de contas, quando atendi ao honroso convite do Presidente da República,
Doutor Itamar Franco, recebi o encargo como parte de meus
deveres de homem público, representante de meu Estado natal
do Paraná nesta Casa de Leis e militante do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, cuja bancada, à época, liderava.
Logo ao assumir a pasta, a primeira advertência que fiz
foi a de que seria coerente com todos os pronunciamentos
feitos desta tribuna em 1991 e 1992.. Para ser coerente, eu
não poderia tentar elaborar sozinho, ou mesmo com a competente assessoria dos técnicos do Ministério, uma política industrial para, depois, empurrá-la goela abaixoqa sociedade. Muito pelo contrárío. Eu teria de encontr3.r um meio de introduzir
a sociedade brasileira no processo de discussão e de decisão
sobre a politica industrial mais adequada, de forma a tentar
ocupar parte da capacidade ociosa de nosso parq~e il;1:çlustrial,
com o-objetivo final de criar empregos para o trabalhador
brasileiro. Pois, durante os 14 meses no Ministério, minha
obsessão sempre foi o emprego.
No próprio Ministério, encontrei o foro adequado para
a discussão democrática c a tomada de decisões sobre a política
industrial a ser adotada no Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Foi possível elaborar tal política ouvindo não apenas os
industriais, mas, também, os trabalhadores, fornecedores e
consumidores, além das próprias autoridades, fedçrais ou estaduais. Refiro-me às Câmaras Setoriais, cujo sucesso pode ser
medido pelos resultados do acordo feito no setor automotivo.
Tal acordo permitiu uma arrancada inédita na história automobilística brasileira. Neste ano de 1993, todos as recordes de
produção e venda foram quebrados, os trabalhadores não
foram demitidos, houve aumento de ocupação de mão-de-obra
e os salários ganharam da inflação.
A indústria automobilística brasileira produziu e vendeu,
em 1993, 1 milhão e 380 mil veículos, o que significa, em
primeiro lugar, um recorde, como já disse antes, mas também
quer dizer que nossas montadoras atingiram uma escala comparável à dos .. novos tigres asiáticos'~.- cujas médias anuais
serão atülgidas este ano. quando, mantido o acordo celebrado
no começo do ano passado, chegaremos a I milhão e 500
mil automóveis.
O êxito desse acordo celebrado na indústria automotiva,
que batizci de "Pacto de Bras11ia'', contudo_, n_ão {oi is9lado.
A indústria naval, no Rio de Janeiro, estava praticamente
falida e conheceu um crescimento de 10%, no ano passado.
Graças à Câmara Setorial da Indústria dos Brinquedos, prevê-se a elevação do nível de produção interna do s.etor em
cerca de 45% até o ano que vem. Outro setor industrial,
o dos cosméticos, empregou mais 5,4% de mão-de-obra este
ano, graças ao acordo_ feito em sua Câmara. __E _em todos esses
casos, _convém lembrar, o Estado brasileiro não foi levado
a nenhuma renúncia fiscal, mas, ao contrário, por causa da
redução das alíquotas, saiu ganhando com o aumento da arrecadação geral dos impostos.
Evidentemente, as Cãma~as_ Se~çriais não podem realizar,
soZinhas, o trabalho necessáriO de cOnsolidãção de uma política industrial, mas ela!:t significaram qprin_te_~f_<? passo no rumo
certo. Convocamos 200 empresário-s de todo o Pai? _e dos
segmentos mais impo-rtantes da produção. Eles compõem o
Const:?Jhe? Consultivo Empresarial para a Competitividade, o
CONCEC. que é uma espécie de grande câmara estrutural,
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outro ambiente no qual é possível governo e sociedade cnçontiafefu o -caminho adequado p-ara ã rçtoffi-ada do desenvolvimento económico.
O trabalho do Concec é complementado pelo Conselho
Consultivo dos Trabalhadores para a Competitividade- CTCOM. Como o primeiro, ele é o mais amplo e plural possível.
Reúne as quatro grandes centrais sindicais, a Confederação
dos Trabalhadores na Agricultura e o Dieese. O trabalho
do Concec e do CTCOM ainda nã_o deu frutos, mas, não
tenho dúvida alguma, logo produzirá efeitos~
Afinal, a retomada do_desenvolvimento, a meu.ver, não
é um fim, mas um meio. O que pretendo com o ·eStímulo
ao crescimento económico é garantir a geração de empregos
para o trabalhador brasileiro e, também, o pagamento de
salários decentes, pois o que dá dignidade ao trabalhador
pão ~ão as esmol_as e panacéias sociais, mas dinheiro no bolso.
Durante os 14 mese-s- passa-dos no _Ministério da Indústria.
do Çomé(cio e do Turismo, tentei;Obsessiva:iiientc, fazer da
pasta o Ministério do Emprego. Pois, em minha opinião. Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a maior praga deste fim de século
é o desemprego. No Brasil ou em qualquer país do mundo.
Na busca de tal objetivo, o ano que _passou foi de trabalho
irtiiitó- duro. Os recursos disponíveis no MiniStério da Indústria, do Comércio e do Turismo se limitavam, praticamente,
à saliva. E foi gastando saliva que a equipe reunida por mim
conseguiu fazer algu!l_S_,J~_o}s_m~morá_v~is, como o acordo da
Câmara Setorial dos Ti"atores, "a:inda no âmbito industrial.
Parte considerável da capacidade ociosa do parque industfial foi, f~naJmente. ocupada, como comprovam os resultados
globais dã economia. não apenas no campo ·da produção da
indústria e na venda do comércio, mas também- na área externa.
Quando assumi a pasta, fiz questão de destacar como
prioridade absoluta a questão da produtividade e da qualidade
dos produtos brasileiros, com destaque especial para o problema do desperdício, pois cálculos feitos pelo Instituto de Engenharia de São Paulo dão conta de um desperdício total de
51 bilhões de dólares na economia brasileira, ou seja, o equivalente a 15% de nosso Produto Interno Bruto.
- Graças- à· ãJüda do InStituto -Nacional de Metrologia e
Normalização (INMETRO), um órgão do Ministério, foi possível entregar o 9-ifícil passaporte para o novo mundo da terceira revolução Industrial, do Novo Paradigma, a 108 empresas
brasileira. Esse passaporte, o certificado ISO 9000, é privilégio
para apenas 60 empresas no ··novo tigre asíático" da Coréia
do Sul, 120 em Hong Kong e 250 na Espanha. Cito esses
números para este nobre plenário ter uma idéia da dificuldade
para conseguir um título de_sócio neste clube fechado da ciualidade e da produtividade_ no comércio internacional.
Dentr_o do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o PBQP, que recebeu todo o meu incentivo, foi possível distribuir, por dois anos consecutivos, ü" Prêmio Nacional
de Qualidade, vencido, em 1992, pela IBM de Sumaré e,
em 1993, pelas unidades produtivas e comerciais da Xerox.
Foi, também, em minha gestão-que se criou o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, em parceria com o Sebrae
e com o apoio do Japan Productivity center - JPC._ Qraças à II).elJ:wri~ de qualidade do produto brasileiro
e da competitividade da empresa brasileira, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, foi possível obter um graode sucesso no comércio exterior. Esse _sucesso também pode ser medido em números.
Não me canso- de falar no êxito obtido no comércio exterior. No ano passado, nossas _exportações chegaram a 38 bi-
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lhões e 800 milhões de dólares o que significa um aumento fizemos nessa gestão, foi pmsível estabelecer uma parceria
muito significativo, de 8.4%,_em relação ao ano anterior, bastante produtiva entre a autoridade e a iniciativa -privada,
que foi de 35 bilhões e 800 milhões de dólares.
tendo sempre presente a voz e o voto do trabalhador e sem
Como as exportações brasileiras aumentaram em 3 bi- esquecer os interesses do_consumidor, permanentemente lemlhões_ de dólares e cada bilhão de dólares de produtos expor- brados.
tados gera uma média de 80 mil empregos numa economia
Nesta prestação de contas da obra de minha gestão no
das características da nossa, posso me orgulhar de ter contri- Ministério, e na condição de representante _desta Casa, n<'io
buído, apenas c<Jm o prato exportador da balança do comércio poderia deixar de falar, também, nos bons resultados alcanexterior, com mais 240 mil postos de trabalho. Mas essa balan- çados na política cafeeira. Quando assumi a responsabilidade
ça tem dois pratos. E as importações, atingindo 25 bilhõCs sobre a cafeicultura nacional, o café era vendido a uma média
de dólares, também bateram um recorde_ histórico, aumen: _ __ de 3_6 dólares a saca e hoje a saca évendida em torno de
tando 25%, em relação ao v6iuirle importado em 1992.
84 dólares, no mercado int.ernacional. Esse aumento foi Conse~
Com isso, neste ano foi possível atingir uma corrente guido graças à criação, proposta pelo Brasil e aceita por mais
de comércio de quase 64 bilhões de dólares, cerca de 13%
34 aliados, da Associação dos Países Produtores de Café,
acima do total registrado em 1992 .. que foi de 56 bilhões e a APPC, que tenho a honra de presidir. e à retenção de
400 milhões de dólares. Esse índice é bastante superior ao 20.o/G.. dos volumes de café _exportado por seus países-membros.
crescimento médio registrado em t99-o o comérÇiQ internaEm minha gestão, o_lnstituto Naciqnal da Propriedade
cional, que foi de 4%.
_ __ _
Industrial, o_ INPI, procurou prover a Câmara dos Deputados
Foi possível, também, arquivar aquela idéia isolacionista e. depois, este Sena.do Feçleral das infonTI_ações técnicas dispode perseguir apenas supaávlts comerciais. Continuamos con: níveis para que o Brasil pudesse dispor de uma legislação
seguindo bons superávits c, _este_ano, tivemos um saldo respei- sobre direito autoral, no campo tecnológico, à altura dos países
tável dos 13 bilhões e 800 milhões de dólares. Graças à repeti- do primeiro mundo. Meus nobres pares, o Sr. Presidente e
ção de tais saldos, temos hoje 26 bilhões de dólares em qivisas os Srs. Senadores poderão avaliar. muito melhor do que eu
nos bancos internacionais. Mas não se pode· mais exportar
mesmo faria, a qualidade do trabalho _de assessoria prestado
sem importar c o aumento daS imPortações serve para mostrar pelos técnicos do INPI.
que o Brasil, com todas as dificuldades, está aprendendo esta
Para encerrar esta breve exposição, informo que, depois
lição.
__ _
_ de quatro anos de crise, o setor de viagens e turis~o fechou
TOdos os números que a-pfCsentei aqui, os de exportação o ano com o aumento significativo de 15% de turistas estrane importação e, também, o da corrente total, contand9 com geiros a mais em nosso País. E_m 1993, o Brasil recebeu 1
a paciência e o beneplácito do Senhor Presidente e dos Senho- milhão e 600 mil visitantes do exterior. Esse número pode
res Senadores, são recotdcs históricos e representam um de- ser considerado reduzido, .diante das potencialidades enormes
sempenho excepcional do comércio exterior brasileiro em do País. De qualquer maneira, já foi conseguido um avanço
notável.
1993.
Uma análise imparcial do comércio e-xterior. contenlplan~
Quando assumi a pasta, transmiti aos técnicos_ em tuiismo
do o panorama, não apenas do Brasil, mas também de nossos do Ministério a orientaçãa_de_ que nosso papel é o de servir
parceiros e competidoes, fornecedores e compradores, nos à sociedade. Portanto, considero um passo importante o fortaleva à ·conclusão de que inevitáveis- são o fiin das barreiras lecimento da Câmara Setorial do setor. Em suas reuniões,
alfandegárias entre países e a constituição de comunidades mais _de 100 empresários participaram de seis grupos de trabaeconômicas, como a Européia e O Nafta.
·
·
lho e levantaram entraves e anseios da indústria de viagens
Tais fealid3.des do Novo Paradigma resultam do próprio e turismo. Tal levantamento serviu de base para a política
avanço da tecnologia das telecomunicações e_ dos mei~s de adotada pelo Ministério. Ao deixar o comando da pasta, entretransportes. São, portanto. indícios iri.equ-ívocos da moderni- guei ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República _um
dade, dos quais ninguém poderá escapar. No entanto. a proli~ estudo propondo a substituição do Instituto Brasileiro de Tuferação de tais comunidades no Hemisfério Norte c sua inexis- rismo", mais conhecido como Embratur, por uni ófgão privado,
tência entre mercados menos aquinhoados podem--prGduzir, cuja atuação terá como modelo a seguir o exe:mplo do Sebrae.
Talvez Seja inóCU(l lemD-rar ser público e notório o êxito do
por outro lado. um isolamento muito perigoso.
Esta idéia me ·esfírriulou a ir a Moscou, propor o rompi- Sebrae, no àmbito da pequena e da média empresas.
mento do isolamento de Brasil c Rússia dos blocos económicoS
_ Gostaria, ainda, de deixar claro que, nas condições precácomunitários. Este rompimento deve acontecer pelo incre-- rias em que atuou, a equipe do Ministério da Indústria, do
mento do fluxo comercial entre nosso País e a comunidade ComérciO e_ do Turismo fez verdadeiros milagres, dando uma
de Repúblicas sob a liderança russa, que pode atln"giró volume contribuição indiscutível para o crescimento do PIB este ano,
de 2 bilhões de d_ólares. nos próximos dois ou três anos.
calculado em tomo de 4,5%. Este milagre da saliva produtiva
Em 1994, espero que a continuação do trabalho_aumente só_ foi possível graças à colaboração firme, solidária e compeainda mais o fluxo comercial do Brasil com o exterior, até tente dos funciOnários, dos quais_ vou sempre me lembrar
porque esse fluxo gera __cmpregos~ O prOjetO Marca Rrasi!, com gratidão.
feitó em parceria coin oS 25 mais bem-sucedidos exportadores
Durante os 14 meses que passei no Ministério ·da Indúsdo País, c com a ajuda de brasileiros famosos no mundo tria, do Comércio e do Tutfsrilo, sr:- P(esidente, Srs. SenadointeirO, Pelé, Tom Jobim, Emerson Fittipaldi e Xuxa, será ·.res. tive excelente convívio com quatro diferentes Ministros
de grande valia, servindo de alavanca para abrir mais espaço da Fazenda. O primeiro deles foi o Deputado Gustavo Krause,
para os produtos brasileiros na guerra de prateleiras que se· dq I?FL de Pernambuco. Depois, o Professor Paulo Haddad.
trava lá fora, neste mundo da Terceira Revolução Industrial.
O Doutor EliseU Resende. o terceiro. E, também, tive o
Este projeto fala, muito bem, Sr. Presidente, Srs. Senado- prazer de participar do mesmo governo com nosso cornpares, do resultado de que mais me orgulho nos 14 meses de nbeirç _Fe_rn~ndo_ Henrique_ Cardoso, Senador da República
gestão de um Ministério sem recursos. Graças ao esforço que_ como nós e representante do PSDB de São Paulo.
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Muita gente se pergunta como foi paSsivei alcançar um
crescimento económico de 4,5% depois de anos de recessão.
com mudanças sucessivas de comando no mais importante
de todos os Ministérios da área económica. Devo lhes garantir
que fiz um enorme esforço. sempre em sintonia com a vontade
política do Presidente Itamar Franco, para garantir o fiin da
recessão~.! a retomada cto·aescimento. O atual plano de estabilização mio guarda mais essa coerência, é Preciso recónhecer,
mas não 'TIC cabe discutir isso.
Um exemplo claro de meu comportamento no período
foi a qurstão dos juros bancários. Como empresário, sempre
me bati contra as taxas altas de juros. Como membro do
primeiri_l escalão do governo, procurei ser coerente com tal
posição, ,:ontando sempre com a ajuda do Presidente da RepúR
blica.
Mas não me limitei apenas á'-discussão interna nas reuRniões de Ministrü. Quait"do o Professor Paulo Haddad era
Ministro da Fazenda, participei, pessoalmente, de uma reuR
nião com banqueiros e de tal reunião foi possível obter um
entendimento que baixou a taxa média de juros praticada
no merc:.tdo fiminCeiro. Tal entendimento foi mantido na gesR
tão ·do Ministro Eliseu Resende, que presidiu nova reunião,
mais uma vez contando com minha presença. Mas a atual
equipe econômica, -por discordar_ dessa posição, voltou a adotar uma postura de juros altos, rompendo o entendimento
e tornando inviável a manutenção da política à qual acabO
~~re~~

.

.

De minha parte, Sr. Presidente, Srs. Senadores. continuo
acreditando que somente o Uesenvolvimento económico dá
resposta e solução para os problemas-e as-graves angústias
sociais que se abatem sobre o Brasil. Tenho a pretensão de
ter trabalhado neste rumo durante os 14 meses nos quais
comandei o MinistériO da Indústria, do Comércio e do Turismo, provando que com sum, experiência e a ajuda de uma
equipe cOmpetente, é possível fazer o Brasil crescer, mesmo
com todos os problemas estruturais que nos afligem e com
a fragilidade do apoio político de que o governo comandado
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da KePública, -DOutor
Itamar Franco, dispõe.
Espero~ assim, ter ·estado à altura da confiança que foi
depositada em meu trabalho e das tradições de nobreza e
competência desta Casa, onde estou para servir. Pois não
vim- pati a Vida pública a passeio, mas a serviço e esperO
ter demonstrado isso no curto p-eríodo em que fui Ministro.
O SR. !'RESIDENTE (Chag-as Rodri11.ues) a palavra ao n-obre Senador João França.

Concedo

O !'R. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte
disearso. }-Sr. -P-residente, S~ e Srs. Senadores, no momento
em que :1 Revisão Coilstitucibnaf comeÇã-c-a absorver maior
atenção da opiniãO pública, vários temas polêmicos e imporR
tantes começam a ser discutidos e analisados pelas diversas
correntes que representam o conjunto da sociçdade brasileira,
aqui no- Congresso Nacional.
Tenhu pautado minha atuação nesta Casa ~_como defensor
inarredável do desenvolvimento da Amazónia, em especial
do Estado de Roraima, através da exploração do grande potencial mineral e vegetal ali existente.
Por várias vezes, aqui desta tribuna defendi posições que
para alguns, principalmente para aqueles que não conhecem
a ;~alidade amazóniCa, pareciam exacerbadas e fora de proposlto.
. Sempre mantive nesta Casa uma posiçãO contráriã ã políR
tica do Governo Federal para a Amazónia, que através de
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órgãos como a FUNAI e o IBAMA, desenvolvem ações naquela região que sâo frontalmente contra os interesses nacio·
naís.
A Fundação Nacional do Índio, Sr. Presidente, tem ao
longo de décadas, de~_envolvido um programa de demarcação
de áreas indígenas na Amazônia, utilizandoRse inclusive do
apoio de várias organizações não-governamentais, compostas,
sobretudo. por estrangeiro que indicam à_ FUNAI que áreas
devem ser demarcadas e até chegando ao ponto de financiar
tais demarcações.
Não existe Um crftério lógico utilizado pela FUNAI nessas
demarcações; recentemente a Rede Globo de Televisão, em
reportagem desenvolvida no Estado de Roraima. trouxe ao
conhecimen_to da maioria dos brasileiros a ação antipatriótica
da FUNAI na questão da demarcação da reserva dos índios
ianomâmis, qUe pOssuem 9,4 milhões de hectares de terras
riCas em minerais, como óufo, cassiterita, urânio e outros.
Ações como essa. Sr. Presidente, não podem acontecer
sem que o Congresso Nacional se mãnifeste. ·
Em 1992 fui autor de Proposta de Emenda Constitucional,
cujo objetivo era transferir parte da responsabilidade por demarcação de áreas indígenas para o Congresso.
Atas tão importantes corno estes não podem depender
de decisão unilateral do Poder Executivo, que isoladamente
sofre tipo de pressão de grupos nacioriaiS e sobretudo_ de esR
trangeiros Interessados nessa questaõ. -Na ffiinha oj){níão o
Executivo e o Legislativo devem dividir esta responsabilidade
e limitar poder demarcatório atualmente exercido pela FU-

NAL
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o interesse internacional
sobre a Amazónia -é cada dia mais evidente.
A atuação de grupos internacionais na região é altamente
suspeita.
"Entidades" como a MEVA: Missão Executiva EvanR
gélica da Amazônia; CCPI: ComissãO de CríaÇão do Pafc}ue
Ianomãmi; Médicos do Mundo; Médicos Sem Fronteiras e
outras, atam livremente e sem qualquer controle das autoridades brasileiras dentro das comunidades indígenas.
.
Todas essas entidades escondem nos seus objetivos, claros
mteresses em transformar a Amazônia num territóriO internaR
cional para ser desfrutado em futuro próximo por civilizações.
sobretudo, européias.
Sr. Presidente, preocupado com as açóes dessas pessoas
em n?sso ~a!s· apresentei em breve espaço de tempo projeto
de le1 pr01bmdo a atuação de grupos, entidades e missões
religios~s e~trangeiras junto à§ comuriidades_indígenas doBraR
si I.
Recentemente aplaudi -a i~i~iã-ú~;-do Presidente Itamar
Franco em criar o Ministério da Amazónia. Criado no calor
das discus~óes acerca ~e um suposto gen9cídio de índios ianomâmis, praticado por garimpeiros e que comprovadamente
nãõ ocorreu, no entanto, o Ministro Rubens Rícúpúo ainda
não disse a que veio.
Vejo que o Ministerio da Amazónia é tímido e~- su~s
ações· e para mim não --tem correspondido com a expectativa
inicial da sua criação.
~
ContinUarei, Sr. Presidente, desta tribuna a defender o
desenvolvimento da Amazónia. Não podemos continuai com
o nOsso -deSe-nvolvimento atravancado por questões que poR
dem ser tranquilamente conciliáveis.
É importante reativar urgentemente o Projeto Calha Norte e intensificar a presença militar na região.
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Manobras de adestramento da tropa. corno a que fora
realizada no ano passado pelas três forças em territófi6-rorai~
rnense, devem ser intenSíficã:das e merecem o apoio de todos
nós patriotas.
Por fim, Srs. Senadores, gostaria de manifestar a minha
esperança e o desejo do povo de Roraima e de todos os
que Vivem na Amazônfâ, garantindo a ~ôber"ãiiiã nãcional-naquela região, de que o Congresso R..;vi.s:..)r fa~~as alterações
necessárias no-texto conStituCiOnal,- adequando-o à realidade
nacional em assuntos tão relevantes como a questão ambiental
e a questão indígena.
Neste sentido desenvolverei minha atuação na revisão
constitucional, buscando solucionar problemas Como a demarcação fora de propósito da área ianomâmi e a exploriação
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dos recursos minerais do ríco sub-solo do meu Estado de
Roraima, que necessita explorar aquele potencial para atingir
o seu desenvolvimento.
Tão grande riqueza, patrirriônio do povo brasileiro, não
pode repousar eternamente sob a bandeira de reservas indíge~
nas que somen~e s_e_rvem de fachªda para assegurar o interesse
internacional sobre a Amazônia brasileira.
Ei:a o _que tinha a dizer, Sr. ?residente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de quarta~fefra; às -9h,
a seguinte

ORDEM DO DIA

-1, PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 220~ DE 1993

l._ .. ---

----~

-· ..

'

. - -- _..;._ .. ~ --- ~""=--'-""='- -~~,...,_

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlli, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 220, de 1993 (n° 3.711193, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que. cria, com natureza civil, a Agência
Espacial Brasileira
AEB, e dá outras prov~dêncigs.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Educação, de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos
Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania)
2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 77, DE 1990
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
77, de 1990 (n° 3.056/89, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 19 da Lei no 7. 729, de 16 de janeiro de 1989,
para especificar como sendo Segunda a Junta de Conciliação e
Julgamento de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorâvel, sob n° 345, de 1993, da Comissão:
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
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A

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 159, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
159, de 1993 (n° 2.863/92, na Casa de origem), que veda o
pagamento de dividendos e de participações nos lucros, com base
em saldo credor da conta de correção monetária, apurado por
empresas controladas pelo Poder Público, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorâvel, sob n° 517, de 1993, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 6, de 1993 (n° 162/86, na Câmara dos Deputados),'
que aprova o texto da Convenção n° 126, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos Navici~
de Pesca, adotada por (Jcasião da 50° Sessão da Conforência
Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em 1966,
tendo
Parecer favorâvel, sob n° 400, de 1993, da Comissão
- de Relaç.ões Exteriores e Defesa Naci.onal.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1993

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

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 12, de 1993 (n° 177/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo de Hong Kong, em· Hong Kong, em 6 de setembro de
1991, tendo
Parecer favorável, sob n° 402, de 1993, da Comissão·
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nc 13, DE 1993
Votação, em turno único, do 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, em
7 de maio de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n° 403, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 14, DE 1993

Votação, em turno ünico, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 14, de 1993 (n° 219/92, na Câmara ci_o~ Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Conflitos
de Lei em Matéria de Cheques, concluída em Montevidéu, em 8
de maio de 1979, durante a II Conferência Especializada
Interamericana de Direito Internacional Privado, tendo
Parecer favorável~ sob n° 404, de 1993, dá Coirussã(; ·
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 19, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 19, de 1993 (n° 228/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a
Restituição Internacional de Menores, celebrada em Montevidéu,
em 15 de julho de 1989, na Quarta Conferência Especializada
Interamericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-IV),
tendo
Parecer favorável, sob n° 405, de 1993, da Comissão ·
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 21, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 21, de 1993 (n° 227/92, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Regime
Legal das Procurações para Serem Utilizadas no Exterior,
concluída em 30 de janeiro de 1975, na cidade do Panamá, tendo
Parecer favorável, sob no 406, de 1993, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 23, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 23, de 1993 (n° 225/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia para
Serviços Aéreos entre seus Respectivos . Territórios e Além,
assinado em Brasília, em 11 de agosto de 1992, tendo
Parecer favorável, sob n° 407, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
12

PROJETO DE DECRETO LEGISL4TIVO N° 1, DE 1994
.,

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 1, de 1994 (n° 390/94, na Câmara dos Deputados),
que submete à condição suspensiva a renúncia de parlamentar
contra o qual pende procedimento fundado nos incisos I e II do
art. 55 da Constituição e dá outras providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Pedro
Simon, em substituição à Comissão de. Constituição, Justiça e
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13
PROJETO DE RESOLUÇÃON° 159, DE 1993
Votação, em tlJmo único, do Projeto de Resolução n° 159,
de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n° 510, de 1993), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Estado doParaná S.A.- BANESTADO,
no valor de quatorze milhões· e setecentos mil cruzeiros reais, a
preços de_setembrode 1993,paraexecução de projetos de infraestrutura urbana.

14
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 160, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Resoiução n° 160,
de 1993 (apresentado pela Coniissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n° 511, de 1993), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Esíado do Paraná S.A. - BANESTADO,
no vâlor de vinte e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais,
a preços de agosto de 1993, utilizando recursos do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
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15
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 161, DE 1993
Votação, em ttirnoúnico, do Projeto de Resolução n° 161,
de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n° 512, de 1993), que autoriza a
Prefoitura Municipal de Santa Mônica (PR) a contratar operação
de credito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. BANESTADO, no valor de dez milhões de cruzeiros reais, para
execução de projetos projetos de infra-estrutura urbana, naquele
., .
munzczpzo.

16
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 162, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 162,
de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n° 513, de 1993), que autoriza a
Prefoitura Municipal de lbaiti (PR) a contratar operação de
crédito no valor total de dezesseis milhões e seiscentos mil
cruzeiros reais, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. BANESTADO.
17
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 163, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 163,
de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n° 514, de 1993), que autoriza a
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Prefoitura de Nova Aurora (PR) a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., no valor de vinte e
nove milhões de cruzeiros reais a preços de agosto/93, para
realização de obras de infra-estrutura urbana, através do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.

18
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 6, DE 1994
Votação, em turno único, do Projeto. de Resolução no· 6, de
1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer n° 12, de 1994), que autoriza a
Prefoitura Municipal de Campina da Lagoa (PR) a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. BANESTADO, no valor de treze milhões e quinhentos mil
cruzeiros .reais, destinados a obras de infra-estrutura urbana
naquela Municipalidade.
19
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 7, DE 1994
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 7, de
1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer n° 13, de 1994), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro (RS) a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A. - BANRISUL, no valor total de oito milhões, trezentos e
noventa e oito mil, duzentos e oitenta e oito cruzeiros reais e
setenta centavos, a preços de setembro de 1993, utilizando
recursos do FUNDOPIMES.

Feveréiro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ir)

Terça-Feira 01

419

20

"
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N° 88, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 88, de 1993 (n°1.733/91, na Casa de origem), que fixa a
jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta
Ocupaciona_l. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Sociais)

21

"
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N° 167, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 5° da Resolução
n° 110, de 1993)

DiscussãQ. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de origem), q_ue cria cargos
do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2 4
Região, e dá outras providências. (Dependendo de Pareceres das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Econômicos)

•
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 38, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
...
'

.\

llli.Q:U-'··:·.... ~ ... -·.

.'

'

.'
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 38, de 1993 (n° 270/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova os t(!xtos das Resoluções n°s 267 (E- V}, 268 (XII) da
Çonforênaia Geral do Organismo para _a Pr_oscrição das Armas
N~c(~ares na América Latina e no Caribe (OPANAL), que
·alteram,. respectivamente, a denominação legal do Tratado para a
Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e o
parágrafo 2° de seu artigo 25, bem como o texto emendado do
referido Tratado. (Dependendo de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional)

···-..- .. ; ..,:;,,,,,·
23
PROJETO DE LEI DO SENADO No 80, DE 1993
. (Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
n°S 97 e 106, de 1993)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
.0° 110, de 1993)
,_. t

'

:< ;•

~,

.... _, .

',•

Discussão, em ttimo único, do Projeto de Lei do Senado
ri0 80, de 1993, de autoria do Senador Jarbas PaSsarinho, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes aos
produtos de ali!flentação que especifica, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais)
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24
PROJETO DE LEI DO SENADO No 97, DE 1993
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
n°S 80 e 106, de 1993)
(Incluído em Ordem do_Di_a nos termos do art. 3° da Resoluçlo
n° 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 97, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de fortificação dos alimentos básicos ·e
dá outras providências.(Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Sociais)
'· -

'.

.

'.·.'

25
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 106, DE 1993
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
n•s 80 e 97, de 1993)
(Incluído em 0.-dem do Dia nos termos do art. J• da Resoluçlo
n• 110, de 1993)

Discussão, em turno único, de Projeto de Lei do Senado
n° .106, de 1993, de autoria:po Senador Marco Maciel, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes aos
prQdutos_de!Jlimentação que especifica.(Dependendo de parecer
da Comissão de Assuntos Sociais)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 125, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 125, de 1993, de autoria do Senador Mário Covas, que dispõe
sobre número de candidatos pelo sistema proporcional nas
eleições de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania)_
O SR. PRESJDENTE (Chagas Rodrigues)_:_ Está encer-. Final da Comissão Parlamentar Mista-de Inquérito, que invesrada a sessão~
·
tigou denúncias de irregularidades no Orçamento da União.
O
documento, na parte relativa ao Senado Federal, conclui
(Levanta-se a sessão às 15h32min)
pela cassação do mandato do Excelentíssimo Sehhor Seriador
ATO DO PRESIDENTE N• 47, DE 1994
Ronaldo Aragão e pela continuidade de exame de denúncias
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua· co~Pe contra o Excelentíssimo Senhor Senador Dario Pereira. Após debates, os presentes aprovam as providências_sugetência: regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato ridas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, a saber:
a) designação de Relé!t.Pr para emitir parecer quantO ao
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n;' 025:940/93-7, resolve Excelentíssimo Senhor Senador Ronaldo Aragão; o parecer
aposentar, voluntariamente, a servidora MARIA ANGÉLI- será apresentado na próxima reunião da Comissão Diretora,
CA DE FREITAS, Analista Legislativo, Área de Apoio Téc- para encaminhamento de representação à Comissão de Consti.
.
nico ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do_Ol!adrq tuição, Justiça e Cidadani<:~:; _ . . . _ . __ .
· · 6) · nô qUe tange ao Excelentíssimo Senhor Senador Dario
de Pessoal do Senado Federal, nos termOs do art~ 40, inciso
III, alínea a, (ja Constituição da República Federativa do Pereira, o Excelentíssimo senhor Presidente anuncia ter deliBrasil, combinãdo c:om os a-rts. 186, inciso III, alínea a, e b_erado oficiar à. Pr~~idente do 'fribunal de ContaS da União,
67, da Lei n• 8.!12, de 1990, bem asSim. com os arts. 34, solicitando as conclusões de auditoria a respeito. . · ·
2'; 37; e 41, da Resolução (SF) n' 42, de 1993, com proventos _ _ In(o~ma, ainda, o Excelentíssímo Senhor PreSideD:t~ que,·
integrais, observado o disposto no art. 37, iiidSõ XI;qa C.o.nsfi- parãlelamente a tais providências, vai determinar, nas próximas horas, a eleição, pelo Plenário do Senado Fedet:_al, do
tuição Federal.
Senado Federal, 31 de janeiro de 1994. --senador Hum- Corregedor e dos três Corregedores Substitutos, previstos em
Resolução, com o fim de instrumentalizar a Casa, tendo em
berto Lucena, Presidente.
vista as apurações no tocante ao caso.
Em continuidade, o Excelentíssimo Senhor Presideflte
ATA DA 2• REUNIÃO ORDINÁRIA DA.
submete aos presentes os seguintes assuntos:
COMISSÃO DIRETORA
a) Requerimento n<? 3, de 1994, por meio do qual o Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena solicita a transRealizàda em 25 de janeiro de 1994
crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "A Guerra
Às doze horas e dez minutos do dia vinte e cinco de çta Fome"_, de José Nêumanne, Publicado no jornal O EStado
janeiro de um mil, novecentos_e novent'! e qua~ro,_·reún~-se de S. Paulo, no dia 8 de janeiro de 1994.
a Comiss.ão Diretora do Senadu Federal, na Sala de Reuniões _
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encada Presidência, Com ~ pfeSença~dos Excelentíssimos Senhores- minham à S_ecretaria-Gáal da Mesa, para as devidas. provi~
Senadores: Humberto Lucena, Presidente; Chagas RQdrigues, dências.
Primeiro Vice-Presidentc, Levy Pi.a_s, Segunâo Vice-Presidenb) Requerimento o9 9, de _1994, pqr meio do qual·o Excete, Nabor Júnior,_ Segundo Secretário· e Beni V eras, Suplente. lentíssimo Senhor Senador Júlio Campos solicita ao Senhor
Deixam de C()Inparecer, por m·otivos·justifi_c;idQS, ,os Ex- _ Minjstro da Fazenda o encaminhamento da relação de pagacelentíssirnOs Senhores Senadores: Júlio Campos, Primeiro mentes a serem feitos pela Polónia ao Governo brãsileiro
Secretário, Júnia Marise, Terceira Secretária e Nelson Wede.- IJQS próximos dez anos.
kin, Quarto Secretário.
~Os presentes, após disCussão, aprovam a matéria e aencaAo abrir a reunião, o Excelentíssimo Seilhor Presidente minham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas proviinforma aos presentes ter recebido, na véspetã", o Relatório dências.
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c) Requerimento n~ 15~ de 1994, Por meio do qual o
Excelentíssimo SenhOr Senador J utahy Magalhães solicita ao
Senhor Ministro das Relações Exteriores informações atinentes à matéria publicada pela Gazeta Mercantil, em 27 de dezembro de 1993, sob o título "Itamaraty reedita revista para
promover comércio", assinada por Maria Helena Tachimardi.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa_, para as devidas providências.
-
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um doador para que possa submeter-se a transplante de coração no Instituto do Coração- INCOR, (São Paulo/SP).
Os presentes, após debate, aprovam o parecer.
A seguir, a palavra é concedida ao Excelentíssimo Senhor
Segundo Secretário, que, na ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário, apresenta os seguintes
assuntos:
a) Parecer (já assinado pelo Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário), sobre o Processo Administrativo n~·
021820/93-7, que trata da apuração de responsabilidade do
d) Requerimento n• 20, de 1994, por meio do qual o servidor José António de Araújo, acusado de ter desviado
Excelentíssimo senhor Senador Esperidião Amin solicita a verbas em proveito próprio e de familiares, no exercício de
transcrição, nos· Anafs- do Senado Federal, do artigo "Foi função pública. O parecer conclui pela demissão do referido
Deus quem ajudou o PT", publicado no Jornal da Tarde, servidor, "a bem do serviço público". O Excelentíssimo Seno dia 17 de janeiro de 1994.
nhor Presidente, após a aprovação do parecer, assina ato demiOs presentes, após discussão, aprovam_ a matéria e a enca- tindo o servidor José Antônio de Araújo, "a bem do serviço
minham à Secretaria-Geral da Mesa, para aS devidas provi- público".
dências.
b) Parecer favorável ao Processo n<· 000898/94-5, por
e) Requerimento n• 22, de 1994, por meio do qual o meio do qual o Excelentíssimo Senhor Senador Levy D!as
Excelentíssimo Senhor Senador Beni Veras solicita ao Senhor solicita o ressarcimento de despesas telefónicas. - Os presentes, após discussão, aprovam a matéria.
Ministro da Educação e do Desporto informações relativas
O Excelentíssimo Senhor Segundo Secretário apresenta,
ao total de gastos realjzados por aquela Pasta com educação
_
primária, secundária e universitária, por cada uma das regiões ainda, os seguinte.s assuntos:
a) Processo n~ 025407/93-7 (anexo ao Processo n'·'
do País e estados da Federação nos últimos cinco anos, inclu017975/92-1), que trata de solicitação, em caráter excepcional,
sive o ano de 1993.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a enca- de prorrogação do prazo de conclusão do Contrato n9 18,
minham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas provi- de 1992, celebrado entre o Senado Federal e a Confederal
-Vigilância e Transporte de Valores S/A.
dências.
Os presentes, após debate, aprovam a prorrogação do
I) Requerimento n• 23, de 1994, por meio do qual o
referido contrato até 28 de fevereiro de 1994.
Excelentíssimo Senhor Senador Marco Macieol solicita a
b) Processo n• 000817/94-5 (anexo ao Processo n"
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Clona- 008382/92-1), que trata de solicitação, em caráterexcepcional.
gem e bioética", de at1;toria de Dom Lucas Moreira Neves, de prorrogação do prazo de conclusão do Contrato n" 19,
publicado no Jornal do Brasil, em 19 de janeiro de 1994.
de 1992, celebrado entre o Senado Federai e a Elevadores
Os presentes, após discussão, aprovam a m-atéria -e a encaOtis Ltda.
minham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas proviOs presentes, após debate, aprovam a prorrOgação do
dências-.
referido contrato de 19 de janeiro de 1994 a 28 de fevereiro
g) Autorização ad r~f~ren~um d,o Senhor Presidente do corrente ano.
quanto à solicitação -do- EX:celent(ssiino Senhor Senador AntoO Diretor-Geral submete ao Excelentissimo Senhor Prenio Mariz para se submeter a exames médicos em clínica espe- sidente o Processo n~ 025200/93-3, em que o Advogado Clecializada nos Estados Unidos da América, para verificar a mentino Humberto Contreiras de Almeida requer a reinteconveniência ou não de intervenção cirúrgica.
gração e o enquadramento, como Secretário Parlamentar, da
Os_ presentes, após discussão, referendam a decisão do Senhora Maria de Lourdes Barbosa Behrensdorf. Por se tratar
,.
.
__
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-- Senhor -Presidente.
de assunto da competência da Comissão Diretora, o ExcelenO ·senhor Presidente passa a palavra ao Excelentíssimo tíssimo Senhor Presidente designa o Excelentíssimo
Senhor
1
Senhor _S_enador Segundo Vice-Presidente, que apresenta pa- Primeiro Secretário para relatar o processo.
recer favorável ao Processo no 024719/93-5, por meio do qual
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
a Senhora Vera Gomes Pinto, esposa e dependente do se:rvidor encerrada a reunião, às treze horas e vinte minutos, pelo
desta Câsa, Sebastião da Conceição Carvalho, solicita a pror- que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Gerai e Secrerogação; pelo prazo de seis meses, da ajuda de custo que tário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata, que depois
vem percebendo, além do abono de faltas do servidor Sebas- de assinada pelo Senhor Presidente vai à publicação.
tião, com o intuito de que o mesmo esteja habilitado a requerer ·
Sala da Comissão Diretora, 25 de janeiro de 1994. licença-prêmio, tendo em vista estar a requerente aguardando Senador Humberto Lucena, Presidente.
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